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 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
ا ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم:
 الرحمن الرحيم
 .سمائهال في وحده ال شريك له في أرضه و  ، وأشهد أن ال إله إال هللالى آالئهالحمد هلل ع

المعتد بأقوالهم المقتدى بهم وأعني بذلك المقلَّدين األئمة والعلماء هم ال شك أنهم السيما األئمة 
المجتهدين الذين عرفوا بالعلم والعمل ال شك أنهم ال يقصدون إلى أمر يخالفون فيه األصول 

لكن قد يصحل من بعض تصرفاتهم  -صالة والسالمعليه ال-الشرعية من كتاب هللا وسنة نبيه 
ذا وقعت هذه المخالفة ألي سبب من  واجتهاداتهم ما تقع فيه المخالفة لسبب من األسباب وا 
األسباب التي ذكرها أهل العلم من أسباب الخالف والمخالفة لألدلة ال شك أنهم إن كان عن 

ا وليسوا بالمعصومين نستصحب هذا اجتهاد وهو هذا المظنون بهم أنهم مأجورون ولو أخطؤو 
أنهم ليسوا بمعصومين وخطؤهم مغفور وهم على أجر سواء أصابوا أو أخطؤوا كما جاء في 
الحديث الصحيح ومع ذلكم وقع فيهم بسبب هذه األخطاء يعني عدم اإلصابة في االجتهاد جعلت 

فة من التطاول من منهم يقع فيهم وما أكثر ما تعرض له اإلمام أبو حني بعض الناس جهالا 
متعصبة المذاهب ومن سفهاء الناس نعم أصوله قد يكون فيها اختالف مع بعض النصوص لكنه 
في الجملة مجتهد وهو إمام علم وعمل تبرأ الذمة بتقليده وقل مثل ذلك في مالك والشافعي وأحمد 

من لم يتأدب وغيرهم من أئمة اإلسالم يوجد من يتطاول عليهم حتى بعض من ينتسب إلى العلم 
باألدب الشرعي وما ينبغي أن ُيسلك مع العلماء واألئمة إذا أخطؤوا يكفيهم أنهم قصدوا الخير 
وحرصوا واجتهدوا في الوصول إليه لكنهم ليسوا بمعصومين يحصل منهم الخطأ وخطؤهم مغفور 

قول كما هو مقرر عند أهل العلم وتطاول بعض الناس على بعض األئمة فقال بعد أن ساق ال
قال بهذا فالن وهذا قول  ؟هذا قول فالن وهو ال يساوي رجيع الكلب وقال بهذا فالن فأين الدين

من ال يؤمن بيوم الحساب هذه موجودة وال نريد أن يتأدب طالب العلم أو يقتفوا أثر مثل هؤالء 
لطعان وال ال، إنما عليهم أن يتأدبوا باألدب الشرعي باألدب الشرعي عفة اللسان ليس المسلم با

م وشيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى بهذا الكتاب باللعان وال بالفاحش يلتمس العذر يعمل بما عل  
للنصوص والغالب أن النص يكون ما بلغه يدافع عن األئمة الذين وقعت منهم بعض المخالفات 

اآلخر ما بلغهم النص أو بلغه ولم يثبت عنده أو بلغه وثبت عنده وفهمه على غير ما يفهمه 
 المخالف وغير ذلك من األسباب التي ذكرها الشيخ رحمه هللا.

ا عبده ورسوله وأشهد أن محمد   سمائهال في ال شريك له في أرضه و ال إله إال هللا ن وأشهد أ
 .ادائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليم  وخاتم أنبيائه صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه صالة 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

مواالة  -صلى هللا عليه وسلم-ورسوله تعالى : فيجب على المسلمين بعد مواالة هللا وبعد
ا العلماء الذين هم ورثة األنبياء الذين جعلهم هللا بمنزلة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوص  

إذ كل  ع المسلمون على هدايتهم ودرايتهمفي ظلمات البر والبحر وقد أجم االنجوم يهتدى به
فعلماؤها شرارها إال المسلمين فإن علماءهم  -صلى هللا عليه وسلم-مبعث محمد  أمة قبل

في أمته والمحيون لما مات من سنته  -صلى هللا عليه وسلم-خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول 
وليعلم أنه ليس أحد من األئمة  قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوابهم قام الكتاب وبه 

 .مد مخالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمتا يععام   وال  األمة قبالمقبولين عند 
 يعتمد واال يتعمد؟ أظن يتعمد.

في شيء من سنته، دقيق وال جليل، فإنهم  -صلى هللا عليه وسلم-يتعمد مخالفة رسول هللا 
وعلى أن كل أحد من  -صلى هللا عليه وسلم-ا على وجوب اتباع الرسول ا يقيني  متفقون اتفاق  

ولكن إذا وجد لواحد منهم  -صلى هللا عليه وسلم-الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول هللا 
 نافجميع األعذار ثالثة أصو قول قد جاء حديث صحيح بخالفه فال بد له من عذر في تركه 

 ..والثانيالنبي صلى هللا عليه وسلم قاله  أحدها عدم اعتقاده أن
عليه الصالة -المثال هل يظن بعائشة رضي هللا عنها أنها سمعت النبي يعني على سبيل 

ثم بعد ذلكم تقول  «إذا مر بين يديه المرأة والكلب والحمار»يقول يقطع صالة الرجل  -والسالم
 -عليه الصالة والسالم-وتستنكر مساواة المرأة بالحمار والكلب؟! هل يظن بها أنها سمعت النبي 

ولو سمعته يقول  -عليه الصالة والسالم-ا أنها سمعت ذلك من النبي يقول هذا ال ُيظن بها أبدا 
مباشرة قطعي من  النطق بهذلك وقالت ما قالت أنها على خطر عظيم ألن هذا إنكار قطعي 

عليه -فمخالفته ورده عليه مكافحة هذا رد لما جاء به النبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
قوله  -عليه الصالة والسالم-وهذا أمره عظيم ردة هذه يعني من رد على النبي  -الصالة والسالم

ما هو بصحيح يقول كذا وأنت تقول كذا؟  -عليه الصالة والسالم-من غير تأويل أن الرسول 
وتقولون  -صلى هللا عليه وسلم-يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا 

يقول ذلك إنما  -عليه الصالة والسالم-قال أبو بكر وعمر فال ُيظن بعائشة أنها سمعت النبي 
دها من بلغها بواسطة وجوَّزت على الواسطة أن يكون وهم وأن يكون أخطأ وعارضت ذلك بما عن

 -عليه الصالة والسالم-أدلة وهكذا سائر أهل العلم ال ُيظن بالواحد منهم أنه ثبت عنده أن النبي 
 قال ذلك وتركه أو خالفه من غير معارض راجح.

 هللا إليكم يا شيخ....طالب: أحسن 
 جاء عنده ما ينسخه يعتقده عام ألن عنده معارض راجح عنده معارض راجح يعتقده منسوخ مثالا 

وجاء ما يخصصه أو مطلق وجاء ما يقيده المقصود أنه ال يمكن أن يخالفه مخالفة مصادمة من 
 كل وجه.
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 أحسن هللا إليكم.
: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ والثالث: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول والثاني

 .وهذه األصناف الثالثة
ژ  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ژإال قوله  نعم لو لم يرد في إثبات الوجه هلل عز وجل

 إيش؟  ٤١١البقرة: 
 طالب: ..............

 .٤١١البقرة:  ژ          ے ے ھ ژ  ٤٤١البقرة:  ژ ڱڱ ڱ ڱ ژ
 طالب: ...............

لو لم يرد في إثبات الوجه إال هذه اآلية وقال  يعني  ٤٤١البقرة:  ژ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژال ال، 
شخص أنا ال أثبت صفة الوجه من خالل هذه اآلية ألنه ال يراد بالوجه هنا الصفة وهذه اآلية 
ليست من آيات الصفات وقال آخر ال، هي من آيات الصفات واآلية قطعية كالم محتم ل الكالم 

وعرفة كلها موقف » مع ثبوته عند الجميع فمثالا  محتم ل فيختلف أهل العلم في مفاد النص الواحد
هذا يثبته األئمة كلهم يستدل به الجمهور على أن عرفة ليست.. عرنة  «وارفعوا عن بطن عرنة

ليست من الموقف ويستدل به مالك على أن ُعَرنة موقف يعني الحديث صحيح وثابت وبلغ 
وم الختالف الفهوم ولذلك قال الشيخ الجميع واستدلوا به على النفي واإلثبات الختالف الفه

 الثاني..
 .اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ

 الذي قبله الذي قبله.
 .عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول

عدم اعتقاده أن الوجه يراد إثباته من هذه اآلية أو أن هذه  ..ةاعتقاده إرادة تلك المسألنعم عدم 
الثاني  اآلية من آيات الصفات ولذلك قال جمع من أهل العلم أن هذه ليست من آيات الصفات

 أنه اعتقاده أن ذلك منسوخ...
تتفرع إلى أسباب متعددة السبب  : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وهذه األصناف الثالثةوالثالث

 ا بموجبهاألول أال يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالم  
ذا بلغه الخبر ثم ُنسخ الخبر ولم يبلغه  نعم الذي لم يبلغه الخبر لم يكلف بمحتواه ومضمونه وا 

ا الناسخ واستمر على العمل بالمنسوخ ال يؤاخذ على ذلك ال يؤاخذ على ذلك إذ أنه إنما ُيَكلف بم
يبلغه إنما يكلف بما يبلغه أما ما ال يبلغه ولذا أهل قباء عملوا بالمنسوخ وصلوا إلى بيت المقدس 

 إلى أن بلغهم الناس وال ُأمروا بإعادة.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب  وا 
ويخالفه أخرى وهذا الحديَث تارة رة فقد يوافق ذلك الحديث تا قياس، أو موجب استصحاب

فإن اإلحاطة  ا لبعض األحاديثالسبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالف  
 ..لم تكن ألحد من األمة وقد كان -صلى هللا عليه وسلم-بحديث رسول هللا 

من قبل شخص واحد  -عليه الصالة والسالم-مستحيل مستحيل أن ُيحاط بجميع ما قاله النبي 
-لكن مع ذلكم المقطوع به أنه لم يضع شيء من دين هذه األمة بل جميع ما نطق به النبي 

لم يضع من ديننا شيء وهلل الحمد بل هو محفوظ على أنه على محفوظ  -عليه الصالة والسالم
نما األمة بمجموعها معصومة من أن تفرط أنه ليس محفوظا  أن المجزوم به ا بشخص واحد وا 

 بدينها أو بشيء منه.
يحدث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه  -صلى هللا عليه وسلم-النبي وقد كان 

من يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من يشاء لا ويبلغه أولئك أو بعضهم أو يراه من يكون حاضر  
 .ن العلماء من الصحابةهللا م

ا سمع ر هللا امرءا نظ  » «وليبلغ الشاهد الغائب» «بلغوا عني ولو آية»ولذا جاء األمر بالتبليغ 
ال لو اقتصر على السامع  «مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها المقصود أن التبليغ مأمور به وا 

 انقرض الدين.
والتابعين ومن بعدهم ثم في فينتهي علم ذلك إلى من يشاء هللا من العلماء من الصحابة 

ا عن ذلك ا ويشهده بعض من كان غائب  مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئ  
المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤالء من العلم ما ليس عند هؤالء وعند هؤالء ما 

نما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته وأما ليس عند هؤالء  وا 
فهذا ال يمكن ادعاؤه قط واعتبر  -صلى هللا عليه وسلم-إحاطة واحد بجميع حديث رسول هللا 

وسنته  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم األمة بأمور رسول هللا 
صلى هللا عليه -رسول هللا  ق رضي هللا عنه، الذي لم يكن يفارق ا الصديوأحواله خصوص  

عنده بالليل في  ا بل كان يكون معه في غالب األوقات حتى إنه يسمرا وال سفر  حضر   -وسلم
 -وسلمصلى هللا عليه - رسول هللا وكذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فإنأمور المسلمين 

مع ذلك لما  إنه ثم «خرجت أنا وأبو بكر وعمر»و «وعمر دخلت أنا وأبو بكر» ا ما يقولكثير  
 في كتاب هللا من شيء وما علمت لك   ئل أبو بكر رضي هللا عنه عن ميراث الجدة قال ما لك  س  

سأل الناس فسألهم فقام المغيرة أمن شيء ولكن  -صلى هللا عليه وسلم-في سنة رسول هللا 
أعطاها  -صلى هللا عليه وسلم-شهدا أن النبي ف رضي هللا عنهما بن شعبة ومحمد بن مسلمة

ا وليس هؤالء الثالثة مثل أبي بكر وغيره غ هذه السنة عمران بن حصين أيض  ، وقد بل  السدس
 .من الخلفاء ثم قد اختصوا بعلم



 

 

 
6 

 6 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

نعم قد يوجد قد يوجد عند المفضول ما ال يوجد عند الفاضل قد يوجد عند المفضول ما ال يوجد 
ا ثم انصرف طلبه عمر رضي هللا عنه بالدليل كان لما استأذن أبو موسى ثالثا عند الفاضل ولذا 

أبا موسى حفظ هذا الدليل تحرى عمر في قبول هذا الدليل حتى شهد له أبو سعيد ال يقال إن 
أفضل من عمر ألنه ع لم ما لم يعلم ال، قد يعلم اإلنسان شيء ويخفى عليه أشياء بالمقابل يعلم 

 خفى على األول.الثاني أشياء تَ 
 أحسن هللا إليك.

هذه السنة التي قد اتفقت األمة على العمل بها وكذلك عمر بن الخطاب ثم قد اختصوا بالعلم 
األشعري رضي هللا عنه رضي هللا عنه لم يكن يعلم سنة االستئذان حتى أخبره بها أبو موسى 

ا يعلم أيض  رضي هللا عنه ر ثه بهذه السنة ولم يكن عماستشهد باألنصار وعمر أعلم ممن حد  ف
 .بن سفيان أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك

التلزمها إذاا ال مادام للعاقلة ألنها تلزمهم لو لزمته لزمت العاقلة وال تلزم الزوجة والغنم مع الغرم 
 ترث منها هذا فهمه رضي هللا عنه.

 ........طالب: .............
ا لبيان الزواج يحصل خالف أحيانا  -عليه الصالة والسالم-نعم يحصل الخالف فيما يتركه النبي 

ا وبعض األحيان لم يفعله أما في هيكل في بعضهم يثبته وبعضهم ينفيه ألن النبي فعله أحيانا 
إال إن اللهم  -عليه الصالة والسالم-أركان الصالة ما يحصل خالف التي واضب عليها النبي 

يفعل كذا أو كان ال يفعل  -عليه الصالة والسالم-نسي هل كان النبي كان من قبيل النسيان 
 كذا.

صلى هللا -وهو أمير لرسول هللا  هالكالبي رضي هللا عنبن سفيان حتى كتب إليه الضحاك 
ث ور  ث امرأة ور   -صلى هللا عليه وسلم-على بعض البوادي يخبره أن رسول هللا  -عليه وسلم

 .«لو لم نسمع بهذا»من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال: رضي هللا عنه أشيم الضبابي امرأة 
 تركة من ضمن تركته تركة من ضمن أمواله تقسم والزوجة وارثة.

 ..ولم يكن يعلملقضينا بخالفه  »لو لم نسمع بهذا»وقال: 
ليس له خيرة في  -الصالة والسالمعليه -نعم ما له إال الرضى والتسليم إذا بلغه شيء عن النبي 

أن يختار ويجتهد ال، لكن لو لم يرد هذا النص لكان له أن يجتهد وله أن يقول مادام ال تضمن 
 وال تغرم مع العاقلة إذاا ال ترث مع العاقلة.

حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه أن ولم يكن يعلم 
 .«البيتسنوا بهم سنة أهل » :قال - عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا 

 الكتاب الكتاب سنة أهل الكتاب.
 طالب: ...............
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 ال، الكتاب وش البيت؟! إيه معروف واضحة هذه معروفة.
سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين األولين الذين عمر رضي هللا عنه ولما قدم 

فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة ثم مسلمة الفتح معه ثم األنصار ثم مسلمة الفتح 
في الطاعون  -صلى هللا عليه وسلم-حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول هللا 

ذا سمعتم به بأرض فال تقدموا ها فال تخرجوا فرار  إذا وقع بأرض وأنتم ب»: وأنه قال ا منه وا 
صالته فلم يكن قد بلغته  أمر الذي يشك فيرضي هللا عنهم وتذاكر هو وابن عباس  «عليه

 .السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف
 طالب: ..........
 تذاكر وش عندك؟
 طالب: ..........
 تذاكر مفاعلة..

صلى هللا عليه -فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي 
رة في السفر فهاجت ريح فجعل معمر رح الشك ويبني على ما استيقن وكان إنه يط   -وسلم

: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة
عند هبوب الريح فهذه مواضع لم  -صلى هللا عليه وسلم-أدركته فحدثته بما أمر به النبي 

يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى 
صابع أنها مختلفة بحسب منافعها وقد فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية األ

صلى هللا عليه -م بأن النبي ل  بكثير في العلم ع   كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه
اإلبهام والخنصر فبلغت هذه السنة معاوية رضي هللا  يعني «هذه وهذه سواء»: قال -وسلم

ذلك الحديث ولم يكن ولم يكن  تباع ذلكاا من د  عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون ب  
ا في عمر رضي هللا عنه حيث لم يبلغه الحديث وكذلك كان ينهي المحرم عن عيب  ذلك الحديث 

بن عمر التطيب قبل اإلحرام، وقبل اإلفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد هللا 
صلى هللا -ت رسول هللا وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي هللا عنها طيب

وكان يأمر البس الخف أن  إلحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت -عليه وسلم
يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم 
-أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم وقد روي ذلك عن النبي 

وكذلك عثمان رضي هللا عنه لم يكن عنده  من وجوه متعددة صحيحة -ى هللا عليه وسلمصل
سمع حديث زوجها تعتد في بيت الموت حتى بأن المتوفي عنها علم بأن المتوفى عنها 

زوجها وأن عنها بقضيتها لما توفي رضي هللا عنهما الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري 
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فأخذ به  «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»: ل لهاقا -وسلمصلى هللا عليه -النبي 
 .عثمان

عن األمور الخفية  الحاصل الحاصل أن الفاضل قد يخفى عليه شيء من األمور الظاهرة فضالا 
ويكون عند من هو دونه بمراحل ما خفي عليه كما حصل للصديق ولعمر ولعثمان وغيرهم من 

ا ما يستفتح المعل  م طالبه فيفتحون عليه نعم يخفى عليه شيء يرا خيار األمة وهذا أمر مالحظ كث
ال بما أدرك الفضل لكنه قد  هفيذكرون ن كان األصل خالف ذلك األصل أن الفاضل أعلم وا  له وا 

 يحصل خالف هذا األصل وهذا أمر معروف فطري وغير مستنكر.
 أحسن هللا إليك.

-أن النبي بن أبي طالب أكله حتى أخبره علي ب م  وأهدي له مرة صيد كان قد صيد ألجله فهَ 
ا أهدي له وكذلك علي رضي هللا عنه قال كنت إذا سمعت من رد لحم   -صلى هللا عليه وسلم

ذا حدثني غيره حديث   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ا نفعني هللا بما شاء أن ينفعني منه وا 
وذكر حديث صالة التوبة  أبو بكراستحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق 

تعتد بأبعد  إذا كانت حامال  زوجها عنها  يوأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوف المشهور
في سبيعة األسلمية رضي  -صلى هللا عليه وسلم-كن قد بلغتهم سنة رسول هللا تاألجلين ولم 

 .عنها هللا
بيعة. بيعة؟ س   َسبيعة واال س 

بيعة األسلمية  -حيث أفتاها النبي رضي هللا عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في س 
بأن عدتها وضع حملها وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن  -صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -ضة إذا مات عنها زوجها فال مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول هللا المفو   
 عنهارضي هللا ..في بروع بنت واشق -وسلم

 طالب: ...........
 َبْرَوع. َبْرَوع َبْرَوع

ا ا كثير  عدد   -صلى هللا عليه وسلم-وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول هللا 
 .وأما المنقول منه عن غيرهم فال يمكن اإلحاطةا جد  

من ال يمكن اإلحاطة بما خفي عن الفاضل ووجد عند المفضول من أرباب المذاهب وغيرهم 
أتباعم مع تالميذهم ومع أقرانهم هذا حاصل وهذا ال ينقطع هذا لن ينقطع ألنه ليس بمتصور أن 
يحيط شخص بالعلم من كل وجه بحيث يستحضر جميع ما عند غيره نعم قد يوجد من عنده علم 
ال من الناس من هو واسع االطالع فمثل  عظيم عنده إحاطة من وجه لكن قد يخفى عليه أمور وا 

ن كان ال يُ هذا ي تصور أن عنده جميع ما نقله كون عنده علم يخفى على كثير من الناس وا 
 الناس وما يعرفه الناس.
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 أحسن هللا إليك.
وأما المنقول منه عن غيرهم فال يمكن اإلحاطة به، فإنه ألوف فهؤالء كانوا أعلم األمة وأفقهها 

إلى بيان ذلك أولى فال يحتاج  موأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه
فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من األئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ 

 .اا قبيح  فاحش  
 والواقع الواقع يرده الواقع يرده يشهد بخالفه.

األحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد ألن هذه أن هذه أن وال يقولن قائل 
ومع هذا  وعين رحمهم هللامعت بعد انقراض األئمة المتبن المشهورة في السنن إنما ج  الدواوي

في دواوين معينة ثم لو  -صلى هللا عليه وسلم-انحصار حديث رسول هللا  ىفال يجوز أن يدع
فليس كل ما في الكتب يعلمه  فيها -صلى هللا عليه وسلم-فرض انحصار حديث رسول هللا 

 ذلك يحصل ألحد .العالم وال يكاد 
ولو كان بين يديه الكتاب ال يظن به أنه يعرف جميع الكتاب الدواوين موجودة لكن من يظن به 
أنه يحيط بجميع ما في هذه الدواوين دواوين اإلسالم ال من المتقدمين وال من المتأخرين نعم قد 

 عنده اطالع على يكون لإلنسان اطالع واسع وله شهرة مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا
ا النصوص وله اطالع على المقاالت مقاالت الناس وأوهام الناس وأخطاء الناس وعنده أيضا 

ودقة في االستنباط ومع ذلكم ال يظن به أن حاطب ليل من كله والبشر مناقشة وعنده طول نفس 
رشيد ئل محمد سُ   ٥١اإلسراء:  ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژكلهم لن يخرجوا عن قوله تعالى: 

رضا عن شيخ اإلسالم هل هو أعلم من األئمة األربعة أم هم أعلم منه؟ فقال هو تخرج على 
كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية وباعتباره قرأ جميع ما كتبوه أو جل ما 

 كتبوه وأحاط به فهو أوسع منهم من هذه الجهة.
 طالب: ................

بعض الدعاوى العريضة من بعض الناس ألنفسهم توجد لكن هذا خالف األدب هو ُوجد ُوجد بعد 
عن العالم بل عليه أن يتواضع وكل ما ازداد علم  الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم فضالا 

 اإلنسان زاده تواضع هللا المستعان وعرف قدر نفسه.
بل الذين كانوا قبل جمع هذه  بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو ال يحيط بما فيها

 .أعلم بالسنة من المتأخرينكانوا الدواوين 
نعم لما دونت واستروح الناس ومالوا إلى هذا التدوين ضعف حفظهم وضعفت مطالعتهم واعتمدوا 
على هذه الكتب وركنوا إليها صار أثرها بين على التحصيل بخالف ما كان الوضع عليه واألمر 
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تصنيف الناس ما عندهم وسيلة للتعلم إال الحفظ كان حفظهم أوسع من حفظ قبل التدوين وقبل ال
 من جاء بعدهم.

ا مما بكثير، ألن كثير  أعلم بالسنة من المتأخرين كانوا بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين 
بلغهم وصح عندهم قد ال يبلغنا إال عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو ال يبلغنا بالكلية فكانت 

 .دواوينهم صدورهم
كونه ال يبلغنا بالكلية نجزم بأن الدين محفوظ وأنه لم يضع عن األمة شيء إن لم يبلغنا هذا  عوم

 ا ما يغني عنه مما يثبت به الحكم.قد بلغنا ما يغني عنه بلغن
ذا أمر ال يشك فيه من علم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهفكانت دواوينهم صدورهم 

 .القضية
يعني ما تصل إلى  أضعاف ما تحويه الدواوين لو جمعنا الدواوين كلها كم فيها من حديث؟ نعم

مائة ألف بدون مكرر ما تصير وال خمسين بالصحيح والضعيف والموضوع والحسن كل ما في 
من الصحيح وغير  الكتب ما يصل إلى خمسين بدون تكرار وكم يحفظ اإلمام البخاري مثالا 

يث صحيح؟ ومائتي حديث غير صحيح اإلمام أحمد سبعمائة ألف اآلن الصحيح مائة ألف حد
الذين يشتغلون في الحواسب جمعوا في قرص واحد خمسمائة وثالثة وعشرين ألف حديث أقل ما 

 يحفظه إمام من األئمة.
 طالب: ............

 خطأ ال بد منه ومن يعرى من الخطأ؟ال
 أحسن هللا إليك.

رط في المجتهد علمه ا ألنه إن اشت  يعرف األحاديث كلها لم يكن مجتهد  وال يقولن قائل من لم 
على وفعله فيما يتعلق باألحكام فليس في األمة  -صلى هللا عليه وسلم-بجميع ما قاله النبي 

نما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث ال يخفى عليه إال القليل من هذا  مجتهد وا 
 .التفصيل

يعلم ذلك بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل يعني ما يلزم أن يحفظ جميع السنة وال  علإما إما بالف
يحيط بأقوال أهل العلم وال بأدلة المسائل ال يلزم إن إن حصل له ذلك فهذا هو المطلوب إن لم 

ا ماا يحصل له ذلك بالقوة القريبة من الفعل بحيث إذا أراد شيئا يحصل ذلك ال بد أن يكون حكْ 
 يسهل عليه استخراجه يسهل عليه استخراجه والنظر فيه.

 أحسن هللا إليك.
لك القليل من التفصيل الذي ثم إنه قد يخالف ذبحيث ال يخفى عليه إال القليل من التفصيل 

 .: أن يكون السبب الثاني يبلغه
 يكفي يكفي قف على هذا.
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 نبهني األسبوع الماضي أحد اإلخوان إني تجاوزت بعض الصفحات، أرجع أرجع لألول يا شيخ؟
 إيه ارجع لها.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ................ طالب:

مسألة الشرب أسهل من من التعليق التشديد في التعليق أما مسألة الشرب كونه يكتب في جام 
 ماء أمره أسهل إن شاء هللا أمره أسهل رخ صوا في هذا. في صحن أو ورقة وتشرب أو ينفث في

 طالب: ...............
رقية بدون طلب ال، شيوخنا الكبار حصلت لهم الرقية بدون طلب وبعضهم يتصرف تصرفات 
أقرب ما تكون إلى الطلب وهو ما يطلب يبون حديث السبعين ويبون العافية وبعضهم من الكبار 

 إذا أقبل من يظن فيه الخير فتح األزارير. كامالا  وتقلل من الدنيا تقلالا المعروفين بعلم وعمل 
 طالب: ...............

على كل حال هذه الصفات قيود معتبرة قيود معتبرة لها مفهوم لكن إذا جاء اإلنسان بما هو 
و أعظم منها كالشهادة لو دكتور شخص دكتور قتل في سبيل هللا نقول هذا أفضل منه؟ ال ما ه

 أفضل منه.
 طالب: ...............

 فضل هللا واسع فضل هللا واسع فضل هللا ال يعد.
 طالب: ...............

 األلباني مصححه األلباني مصححه الظاهر.
 طالب: ...............

 ال ال ما تختلف هو يقرأ في قرة عيون الموحدين كتاب أخصر من هذا. سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

ا ا كثير  ليم  ستبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على ن الحمد
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم:

 السبب الثاني أن يكون الحديَث قد بلغ..
 الحديُث.

 أحسن هللا إليك.
عنده إما ألن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من  أن يكون الحديث  قد بلغه لكنه لم يثبت

ما ألنه لم يبلغه مسند  رجال اإلسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ  ا بل منقطع ا أو وا 
 لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل.
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موصول بل ثبت عنده مرسل وهو  ا وثبت عند غيره مرفوع أو لم يثبت عندهلم يثبت عنده مرفوعا 
ا قال من عند غيره كل هذه من أسباب الخالف بين أهل العلم فعلى سبيل المثال لو أن شخصا 

الحنابلة ال ترفع اليدين بعد الركعتين قال ال، ترفع قال الثاني خصمه من الشافعية قال ترفع هذا 
مرفوع بل هو موقوف على ابن  ا قال لكن اإلمام أحمد ال يثبتثبت من حديث ابن عمر مرفوعا 

عمر هذه المسائل التي يترتب عليها الخالف يعني من أسباب الخالف فال يالم هذا وال.. ال يلزم 
 لزم بتصحيح اإلمام أحمد رحمه هللا.اإلمام أحمد بتصحيح البخاري كما أن البخاري ال يُ 

 طالب: ...............
 واإلقامة من مواطن الدعاء بس ال يتخذه عادة.من مواطن الدعاء بعد األذان بين األذان 

 أحسن هللا إليك.
بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون أو يكون قد رواه أو يكون قد رواه غير 

 أولئك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير..
يثبت عنده من طرق زائدة ع لى ما بلغت من عالم آلخر أو يختلفون في توثيق هذا الراوي 

ذا عُ وتضعيفه على كل حال  رفت هذه األسباب ال يحسن التثريب على أحد من األسباب كثيرة وا 
أهل العلم السيما الذين عرفوا بالعلم والعمل أما شخص ما عرف بعلم وال عمل ما يظن به مثل 

ف وال أفتى بتحريم حالل أو تحليل ور ينبغي أن يوقف عند حده إذا تجرأ وصحح وضع  هذه األم
 حرام هذا يوقف عند حده هذا الكالم في األئمة الذين هم أهل النظر.

 أحسن هللا إليك.
أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 

 الرواة من الشواهد والمتابعات ما يبين. المحدثين الحفاظ أو لتلك
السيما وأن الحكم عند األئمة المتقدمين بالقرائن والقرائن قد تلوح لهذا اإلمام قرائن مثبتة وقد يلوح 

الح له أنه  «ال نكاح إال بولي»لغيره قرائن نافية قرائن نافية يعني لما حكم البخاري بوصل 
متصل دلت القرائن على ذلك ومن القرائن التي دلت على ذلك ما ذكره الترمذي في جامعه يعني 
قرينة في غاية الخفاء وهو أنه اعتبر شعبة وسفيان كالشخص الواحد ألن سماعهما الخبر في 

ف مجلس واحد فهما في حكم الراوي الواحد وهذه قرينة يعني من ينظر في التصحيح والتضعي
لماذا ال نحكم  ؟يطبق في ذلك قواعد المتأخرين يقول أرسله شعبة وسفيان وش غير شعبة وسفيان

جبال لكن الح للبخاري أن الوصل هو الراجح  ؟ومن يقاَبل من الرواة بشعبة وسفيان ؟بإرساله
اوي واعتبر شعبة وسفيان كالراوي الواحد وأنه إذا قوبل هذا الراوي الواحد أو من هو في حكم الر 

 الواحد بعشرة من الرواة رجح عليهم.
 أحسن هللا إليك.
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ا وهو من التابعين جد   كثير   اأو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها وهذا أيض  
وتابعيهم إلى األئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر األول أو كثير من القسم األول 

ا من العلماء من طرق ضعيفة شتهرت لكن كانت تبلغ كثير  فإن األحاديث كانت قد انتشرت وا
وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم 

 تبلغ من خالفها من الوجه اآلخر ولهذا وجد.
إذا كان  وقد يبلغ الحديث الصحيح إمام من األئمة ويخالف غيره في فهم هذا الحديث وحينئذ  

يكون  له وجه ال يثر ب عليه وقد يعار ض هذا الحديث بمعارض يرى أنه أقوى منه وحينئذ   فهمه
 مبرر ألن يخالف هذا الحديث.

 أحسن هللا إليك.
ب الحديث على صحته. د في كالم غير واحد من األئمة تعليق القول بموج  ج   ولهذا و 

 إن صح الخبر قلت به.ا ما يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا كالم الشافعي كثيرا 
 أحسن هللا إليك.

ا فهو قولي فيقول فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا فإن كان صحيح  
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر 

مجتهد مصيب ولذلك أسباب سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل 
ث أن يكون المحدث منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما منه أن يكون المحد   

 ا ويعتقده اآلخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع وقد يكون..ضعيف  
بال شك ودون اإلحاطة به خرط القتاد يعني يتطاول بعض الناس على التصحيح والتضعيف 

عليهم بألفاظ ال تناسب مقاماتهم وهو ال شيء هو نظر في هذا السند ويوهم األئمة ويجرؤ 
واعتمد إمام من األئمة في التضعيف والتوثيق ولم يستوعب أقوال اآلخرين في كل راو  راو  من 
الرواة وفي كل حديث من األحاديث وفي كل متاَبع وفي كل طريق من الطرق ثم بعد ذلك يخرج 

ئمة والعكس على كل حال الخروج برأي مستقل للشخص نفسه بقول يقول يصحح ما ضعفه األ
في كل راو  من الرواة من بين أقوال أهل العلم الكثيرة يعني إذا تصورنا أن كل راوي بعض الرواة 

منهم من يضعف ومنهم من يوث ق ومنهم من يقرنه بغيره ومنهم من فيهم عشرين قول لألئمة 
أو عدم روايته عن فالن أو روايته عن فالن قبل  ا بروايته عن فالنيجعل توثيقه مشروطا 

اختالطه أو ريواته.. شيء ما يخطر على البال من الصعوبة لكن مع ذلك على طالب العلم أن 
يتمرن ويتدرب ويحترم أهل العلم والمتقدمون هم األصل في الباب وال يقول مثل ما يقول بعضهم 

ن ضع   ن.. هذا كالم ما صحيح وا  يليق يعني إذا تصورنا في التهذيب في فه أحمد ضعيف وا 
الكمال وفروعه ما يقرب من اثنا عشر ألف راوي وكل راوي فيه من الخالف ما فيه فكيف يتسنى 
لطالب علم مبتدئ النظر في كل هؤالء الرواة بجميع ما قيل فيهم ثم بعد ذلك النظر في كل 
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فيما يستنبط من هذه األحاديث  حديث حديث من خالل نظره األول في الرواة ثم بعد ذلك النظر
هذا تفنى دونه األعمار لكن يكفي اإلنسان أن يموت وهو طالب علم ويتزود كل يوم من العلم ما 

 يوصله إلى مرضاة هللا جل وعال.
 طالب: ...............

ليست بصحيحة ال، المصيب واحد المصيب واحد لكن كل مجتهد إذا كان أهل لالجتهاد له 
 ر إما أجران إن أصاب أو أجر واحد إن أخطأ.نصيب من األج

 طالب: ...............
 ال، ليست صحيحة، القول الصواب واحد الحق ال يتعدد.

 أحسن هللا إليك.
 ومعرفة الرجال علم واسع وقد يكون المصيب من يعتقد من ي عتقد ضعفه.

 من َيعتقد.
 أحسن هللا إليك.

 .قد يكون المصيب من َيعتقد ضعفه باطالع.
أو اإلفريقي أو بعض من ُضع  ف من الرواة ثم يأتي طالب  حديث في إسناده ابن لهيعة مثالا  مثالا 

علم ويقف على قول إلمام من األئمة بتوثيق ابن لهيعة ويقف آخر على تضعيفه هذا يثبت 
الحديث وهذا ينفيه هذا يستنبط منه وهذا يقول وجوده مثل عدمه فالمسألة ليست بالسهلة بحيث 

 ويجرأ عليهم ال.تفند أقوال األئمة بكل سهولة وبكل بساطة 
 طالب: ...............

 هو ضعيف على كل حال هو ضعيف على كل حال لكن ضعفه ليس بشديد.
 طالب: ...............

ولو كان ولو كان المتجه أنه ضعفه ثالثة عشر من أئمة اإلسالم فهذا األصل أنه ضعيف لكن 
من األمثلة األقوال فيه أكثر من يبقى أنه يقبل االنجبار يعني ضعفه ليس بشديد لكن هذا مثال 

ا لذلك في كل عشرين فكيف يحيط طالب علم مبتدئ بجميع ما قيل في كل راو  من الرواة ثم تبعا 
ما يرويه كل راوي من الرواة هذا دونه خرط القتادة فعلى اإلنسان أن يعرف حقيقة نفسه ويتزود 

قربه إلى هللا جل وعال ويكفيه أن يسلك من العلم ال ييأس يتزود من العلم كل يوم يزداد فيه ما ي
ا إلى ا سهل هللا له به طريقا ا يلتمس فيه علما من سلك طريقا »الطريق ثم يحصل له الموعود 

 .«الجنة
 أحسن هللا إليك.

قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه الطالعه على سبب جارح وقد يكون الصواب مع اآلخر 
 لمعرفته أن ذلك السبب..
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الذين يحكمون بالقرائن قد يكون الراوي ضعيف ويستروح أحد هؤالء األئمة أن هذا األئمة الكبار 
الراوي الضعيف ضبط هذا الخبر ضبط هذا الخبر وأتقنه فيصححه بهذا المتأخر من أين له أن 

 ما يستطيع ما يستطيع. ؟يحكم بمثل هذا
 طالب: ...............

الرواة ولم يعرف كيف يضبطون وال يعرف ارتباطهم أنا أقول من أين للمتأخر الذي لم يعاصر 
بشيوخهم ومالزمتهم لهم ومعرفتهم ألحاديثهم هذا أمر ليس بالسهل لكن مثل ما ذكرنا على 
اإلنسان أن يتوقت هذا العلم ال يأتي مندفع بحيث ال يضبط منه شيء ألنه إذا كثر ضاع عليه 

ذا تراخى وانقطع أيضا   عن أن يحصل غيره. ه فضالا ا ذهب ما عندواختلط أمره وا 
 طالب: ...............

ال ليس بمغلق ليس بمغلق فضل هللا ما يحد واالجتهاد مازال واألجور المرتبة عليه مازالت جارية 
 وهلل الحمد لكن..

 طالب: ...............
سان فهم ا يفتح على اإلنا نجد أحيانا أحيانا  «رب مبلَّغ أوعى من سامع رب مبلَّغ أوعى من سامع»

ا وال نص عليه أحد من األئمة فإذا تأملته وجدته صحيح فهمه حديث ال يوجد في الكتب أبدا 
صحيح يتفق مع النصوص األخرى وينزاح به إشكال ينزاح به إشكال يعني في حديث الخندق 

صلى الصلوات كلها بعد غروب الشمس وفي الصحيحين أنه  -عليه الصالة والسالم-النبي 
م المغرب ثم العشاء العصر ثم المغرب ثم العشاء وفي مسلم صلى العصر بين صلى العصر ث

أو صلى  ؟المغرب والعشاء هل يتصور أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء
الفهوم تحتاج إلى هذه فتوح من  ؟العصر بين وقتي المغرب والعشاء ثم بعدها المغرب ثم العشاء

ا يحرص على اقتفاء ا يخلص في هذا الباب وفي هذا العلم وأيضا هللا جل وعال واإلنسان بقدر م
األئمة وال يشط وحده ويكون له سلف ويديم النظر في كتب أهل العلم يوفق ويسدد وهللا 

 المستعان.
 طالب: ...............

صلى العصر صلى المغرب  -عليه الصالة والسالم-الشاهد أنه لو بيجيك واحد ويقول أن النبي 
صلى العصر بين المغرب والعشاء وش  حالنص صحي ؟العصر ثم العشاء وش تبي تقول لهثم 

 تبي تقول له أنت؟
 طالب: ...............

لكن أنت وش تبي تقول؟ تقول خطأ؟ إذاا الترتيب ما هو بواجب وأهل العلم يقولون يجب الترتيب 
أنه ما صلى ظن أنه مصلي  -معليه الصالة والسال-وال يسقط إال بنسيانه أو نقول نسي النبي 

العصر ثم صلى.. وقيل قيل بهذا أنه نسي العصر ثم لما صلى المغرب ذكرها فصالها قيل هذا 
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ل على سلف هذه  مسألة الفهم فهم النصوص مازال فيه متسع مازال فيه متسع لكن يبقى أن المعو 
ن كان في قوله  رب مبلغ أوعى » -المعليه الصالة والس-األمة وفهمهم للنصوص هو الحكم وا 

 أن المجال مازال مفتوح. «من سامع 
 أحسن هللا إليك.

وقد يكون الصواب مع اآلخر لمعرفته أن ذلك السبب غير غير جارح إما ألن جنسه غير جارح 
أو ألنه كان له فيه عذر يمنع الجرح وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من 

 ا لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.اإلجماع واالختالف مثل م
إلى علم أصول الفقه ووجدت من االختالف بين  كل العلوم فيها نحو هذا لو تجي مثالا 

األصوليين مثل ما بين المحدثين نعم عندهم كل باب من األبواب له صور وله فروع وله أمثلة 
هل هل يتجه الحمل في هذه  ؟هل تنطبق هذه األمثلة هل ينطبق عليها هذا األصل أو ال ينطبق

هل.. أمور يعني مذهلة تحتاج إلى أن ُتؤخذ بالتوقيت ويؤخذ  ؟الصورة أو ال يتجه هل له معارض
العلم بالتدريج يؤخذ يبدأ بصغاره ثم يترقى إلى كباره وبهذا ُينال العلم وهناك علوم يسمونها علوم 
آلة يعني هي وسائل إلى غيرها مثل هذه ينبغي أال تفنى فيها األعمار نعم أصول الفقه تبي تأخذ 

لمحصول واال الكتب الكبيرة يبي يضيع عمرك لكن إذا أخذت الورقات ثم البحر المحيط واال ا
ة كتب وأربعة مختصر الروضة ثم إلى ما هو فوقه ثالث تدرجت إلى ما فوقها البلبل مثالا 

وهكذا ما يلزم تروح إلى شرح المفصل البن يعيش وتفني عمرك فيه  مثالا  ووضبطها يكفيك النح
 بالنصوص ألنها هي األصل العلم قال هللا قال رسوله. ما يلزم ويكون اهتمام اإلنسان

 طالب: ...............
وهللا ال شك أن حامل الراية هو األلباني رحمه هللا وليس بالمعصوم يعني لوحظ عليه تساهل في 
تحسين وترقية بعض األحاديث لكنه إمام يعني شاء المخالف أو رفض أو أبى إمام وليس 

الموجودين يعني دونه الشيخ أحمد شاكر أكثر منه تساهل وأوسع خطو  بالمعصوم هو من َأمثل
 .بقية من يخر ج فيهم وفيهم.

 طالب: وزهير...
 وش زهير.

 طالب: زهير الشاويش...
 زهير الشاويش ما هو بيخرج ناشر.

 طالب: شعيب األرناؤوط...
الشيخ ناصر رحمه شعيب وعبد القادر كلهم لكن يبقى أن األصل أن الذي أحيى هذه السنة هو 

لسنة رواية ويبقى أن إحياء السنة دراية لهللا نرجو أال يحرم أجرها وأجر من عمل بها هذه بالنسبة 
 للشيخ عبد العزيز رحمه هللا هو له نصيب من هذا رحمه هللا.
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 أحسن هللا إليك.
 ومنها أال يعتقد أال ي عتقد أن المحدث سمع الحديث ممن..

 يعني اإلمام.أال َيعتقد أال َيعتقد 
 أحسن هللا إليك.

أال َيعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه ألسباب توجب ذلك 
معروفة ومنها أن يكون للمحدث حاالن حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط أو تحترق 

 كتبه فما حدث به.
 حد ث.

 أحسن هللا إليك.
االستقامة صحيح وما حد ث به في حال االضطراب ضعيف فال ي درى ذلك فما حد ث به في حال 

الحديث من أي النوعين وقد علم غيره أنه مما حد ث به في حال االستقامة ومنها أن يكون 
 المحد ث قد نسي ذلك الحديث فلم..

 طالب: ...............
 احتراق؟

 طالب: ...............
إذا التبس األمر وال ُيعرف هل روي عنه قبل االختالط أو بعده يترك إيه إذا إذا التبس األمر ُترك 

 الراوي يقبل من حديثه ما حد ث به قبل االختالط إذا ُعرف لكن إذا لم ُيعرف.
 طالب: ...............

 ا.ال، هو معروف ضعفه ثالثة عشر من أهل العلم كلهم ينصون على ضعفه مطلقا 
 طالب: ...............

 غيرها لكن تبقى في حي ز الضعف ويقوى من غيرها.أقوى من 
 طالب: ...............

ا قبل االحتراق الكالم فيه كثير إيه فيه ال، هي أمثل من غيرها ما يلزم أن تكون قبل وهو أيضا 
كالم ألهل العلم ولذلك ابن حجر تذبذب فيه قال في التقريب صدوق له أوهام وضعفه في 

ا يحسن رواه أحمد بإسناد ا أحيانا كمه على األحاديث اضطرب أيضا مواضع كثيرة من الفتح وح
ا يقول كذا وآفته من ابن لهيعة فهو ضعيف في بعض األحاديث حسن وفيه ابن لهيعة أحيانا 

 المقصود أن الكالم كثير ألهل العلم.
 طالب: ...............

 وش هو؟
 طالب: ...............
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فوه بإطالق ثالثة عشر ثالثة عشر من أهل العلم ضعفوه ضع  المقصود أن ثالثة من أهل العلم 
 بإطالق.

 أحسن هللا إليك.
 ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم..

 كل هذا من اللي تركت؟ كل هذا من اللي تركت؟
 إيه وهللا أحسن هللا إليك.

 إيه عطني إياه.. إلى السبب الرابع. كم باقي واجد؟
المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد أو أنكر أن يكون حدث به ومنها أن يكون 

ا أن هذا علة توجب ترك الحديث ويرى غيره أن هذا مما يصح االستدالل به والمسألة معتقد  
 ا من الحجازيين..معروفة ومنها أن كثير  

ن قال حكم  من يحدث بالحديث فينسى أنه حدث به فيراَجع فإن أصر  أنه ليس من حديثه له وا 
 له حكم.إنه ال يذكر أنه حد ث به 

 أحسن هللا إليك.
ا من الحجازيين يرون أال يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل ومنها أن كثير  

بالحجاز حتى قال قائلهم نز لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب ال تصدقوهم وال 
 تكذبوهم.

اق يرون أنهم لهم أصل يعتمدون عليه ورحل إليهم جمع من الصحابة ومعهم هذا رأيهم وأهل العر 
 ولهم وجه. -عليه الصالة والسالم-مروياتهم عن النبي 

 أحسن هللا إليك.
وقيل آلخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود حجة؟ قال إن 

ل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها لم يكن له أصل بالحجاز فال وهذا العتقادهم أن أه
 .شيء وأن أحاديث.

ا السنة القولية المرتبطة بالعمل يعني أهل الحجاز وهي بالد الحرمين يعني فيها العمل وأيضا 
وعصر أصحابه وتتابعوا على ذلك فهم يؤيدون القول  -عليه الصالة والسالم-بالسنة من عصره 

الذين انتشروا في األمصار وحملوا معهم السنة وصاروا دعاة بالفعل لكن ال يمنع أن الصحابة 
لى هذه النصوص أنهم على جانب كبير من اإلصابة.  هدى إلى هذه السنة وا 

 أحسن هللا إليك.
وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها وبعض العراقيين يرى أال يحتج 

ن كان أكثر الناس و  ن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فمتى كان بحديث الشاميين وا  ا 
ا كان ال ا أو غير ذلك وقد ا أو شامي  ا أو عراقي  حديث حجة سواء كان الحديث حجازي  اإلسناد جي د 
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ا في مفاريد أهل األمصار من السنن بي ن ما اختص صنف أبو داود السجستاني رحمه هللا كتاب  
التي ال توجد مسندة عند غيرهم مثل المدينة ومكة  به أهل كل مصر من األمصار من السنن

والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة إلى أسباب أخر غير هذه إلى أسباب أخر غير 
 هذه.

 السبب الرابع يا شيخ..
 قف على هذا.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد...
 طالب: ...............

 وش هو؟
 طالب: ...............

 ا طبع من الطبعات الجديدة.ا أخيرا السنن التي تفرد بها أهل األمصار؟ إيه طبع أخيرا 
 بتقرأ يا أبو يعقوب واال تصبر؟ 
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 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم:
ا يخالفه اشتراطه في خبر العدل اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروط   السبب الرابع

 فيها غيره مثل اشتراط.
ا هذه يشترطها بعض أهل العلم ويخالفه ا أو يكون فقيها ا أو يكون حرا كاشتراط أن يكون مبصرا 

 غيره ويترتب على هذا تصحيح الخبر الذي يأتي من قبل هذا أو تضعيفه.
 أحسن هللا إليك.

أن يكون المحدث  مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم
ا إذا خالف قياس األصول واشتراط بعضم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به فقيه  

البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه السبب الخامس أن يكون الحديث أن يكون 
 الحديث  قد بلغه وثبت..

توافر الهمم على نقله وال ينقل إال  مضمونه تعم به البلوى يعني إذا كان الخبر مما تعم به البلوى 
من قبل واحد ويكون مثار شك عند بعضهم لكن الواحد الثقة العدل تثبت به الحجة وخبره ملز م 
وال أدل على ذلك من حديث األعمال بالنيات النية شرط لكل عمل شرعي وثبتت بخبر عمر 

 رضي هللا عنه الذي ال ُيروى إال من طريقه.
 أحسن هللا إليك.

لسبب الخامس: أن يكون الحديث أن يكون الحديث  قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يراد ا
في الكتاب وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث وهذا َير د  في الكتاب والسنة مثل الحديث 
ئل عن الرجل يجنب في السفر فال يجد الماء فقال ال  المشهور عن عمر رضي هللا عنه أنه س 

تى يجد الماء فقال له عم ار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في يصلي ح
اإلبل فأجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصل   فذكرت ذلك للنبي فذكرت ذلك 

إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه األرض فمسح بهما وجهه »فقال  -صلى هللا عليه وسلم-للنبي 
فقال له عمر اتق هللا يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما  «هوكفي

توليت فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخالفها وذك ره عمار رضي هللا عنه فلم 
 ا بل أمره أن يحدث به.يذكر وهو لم يكذب عمار  

مرجح لكنه نسي رضي هللا عنه لو لو كذبه لتعارض قول عمر مع قول عمار واحتجنا إلى 
 وأرضاه ووكل ذلك إلى أمانته وديانته وتركه يحد ث به.

 أحسن هللا إليك.
 طالب: ...............
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إن شئت لم أحدث به اآلن هو حم له األمانة وبرئ من عهدة الكتمان ولدى عمر رضي هللا عنه 
لذمة فإذا حمله إياه وهو بهذا من الحرص على الدين والعمل به وتبليغه ما يكفي ما تبرأ به ا

المثابة نعم ساغ له أن يسكت ألنه ال يطلب من األمة كلها أن تتوافر أو أكثر من واحد يتوافرون 
على نقل الحديث وبلغه إياه وعمر تبرأ الذمة بتبليغه وقد يرى عمر من المصلحة وقد أمرنا 

عمر في حرصه على الدين وغيرته باالقتداء به ما ال يراه عمار المقصود أنه من كان بمثابة 
عليه والذي حداه إلى مثل هذا الكالم هو الغيرة على الدين لكن إذا كان غيره ممن يخشى من 
الدين مثل هذا ما تبرأ الذمة بتبليغه فرق ممن يخشى على الدين ومن يخشى من الدين هذا فرق 

 كبير.
 طالب: ...............

 اللي في عصره.

 أحسن هللا إليك.
صلى هللا عليه -وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال ال يزيد رجل على َصداق أزواج النبي 

ا أعطانا هللا إياه ثم وبناته إال رددته فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لَم تحرمنا شيئ   -وسلم
فرجع عمر إلى قولها وقد كان   ٠٢النساء:  ژ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژقرأت 
 نسيها وكذلك ما روي أن علي ا.ا لآلية ولكن حافظ  

قد يكون اإلنسان حافظ لكتاب هللا جل وعال ضابط الحفظ متقن لكن يكون عنده في االستدالل 
أو في حضور الدليل في وقته يكون فيه بطء كثير من من اإلخوان والشباب يحفظون القرآن لكن 

لمنصوص صراحة بالقرآن قد يتأخر االستدالل عن وقته حتى ُيسأل بعضهم عن بعض المسائل ا
امرأة ُطلقت قبل الدخول كم  وهو حافظ لهذا اآلية كغيرها لكن في وقتها ما تحضر نقول مثالا 

ذا تحايل عليه السائل وأطال عليه السؤال طلقها قبل الدخول وهي آيسة أو ذات إقراء هل  ؟تعتد وا 
هم قد يجيب بخالف تعتد في أطول األجلين تحايل عليه خالص ينسى النص اللي عنده وبعض

دواؤه وعالجه التدبر للقرآن مع قراءة تفسير ُيعنى باألحكام  هذا النص الذي يحفظه على كل حال
 ح الذهن.واالستنباط مثل هذا يفت   

 أحسن هللا إليك.
وي.  وكذلك ما ر 

 طالب: ...............
طيب رؤوس المسائل  وهللا أنا أشوف لو أقل األحوال ُتجرد رؤوس المسائل من تفسير القرطبي

 من غير إفاضة مما يستنبط من كل مسألة من كل آية نعم.
 طالب: ...............
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ال ما ُيستبعد أن يخفى عليه مثل هذا وخفي عليه خبر االستئذان ووجد عند من دونه بمراحل ما 
 ا.يفترض في شخص من األشخاص أن يجمع العلم كله أبدا 

 طالب: ...............
 ال، ما فيها إشكال.ال ال 

 أحسن هللا إليك.
 طالب: ...............
 أيهن أيهن القصص؟

 طالب: ...............
 مع المرأة واال مع عمار؟
 طالب: ...............

ال، مع المرأة محل محل كالم طويل ألهل العلم ظنيت المسألة مع عمار مع عمار ما فيها 
 إشكال.

 طالب: ...............
 القصة في الصحيح ما فيها إشكال. عمار؟

 أحسن هللا إليك.
 وكذلك ما روي أن علي ا ذكر الزبير يوم الجمل.

قصة عمر مع المرأة كل يأخذ منها ما يريد من أراد أن يمدح عمر مدحه بهذه القصة ومن أراد 
 أن يذمه ذمه بهذه القصة على كل حال القصة فيها كالم طويل ألهل العلم.

 إليك.أحسن هللا 
صلى هللا عليه -ا عهده إليهما رسول هللا ا ذكر الزبير يوم الجمل شيئ  وكذلك ما روي أن علي  

 .-وسلم
 ذكَّر ذكَّر.

ر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول هللا وكذلك ما روي أن علي   صلى هللا عليه -ا ذك 
 ف. السبب السادس..فذَكره حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخل -وسلم

ا ما سيان وكثيرا النسيان النسيان من يعرى من الخطأ والنسيان ما فيه أحد يسلم من الخطأ والن
 اثنان فنسى أحدهما ويذكرها الثاني كثير هذا.تحصل قصص يشهدها 

 أحسن هللا إليك.
مثل لفظ  ا عندهاللة الحديث تارة لكون اللفظ في الحديث غريب  السبب السادس عدم معرفته بد  

 المزابنة والمخابرة والمحاقلة والمالمسة والمنابذة والغرر.
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عن كونه  لم يستطع أن يستنبط منه الحكم المناسب فضالا فإذا لم يعرف المراد من هذا اللفظ 
 ڳ گ گ گ ژالذي ال يعرف معنى المحروم في قوله تعالى:  يفهم غير المراد منه فمثالا 

هذا ال يستطيع أن  !ما يعرف وش معنى محروم  ٠١ - ٠١المعارج:  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
ا لفهمه  ن فهم منه خالف المراد وخالف المقصود استنبط منه حكما تبعا يبني عليه حكم وا 

ا ما ُبني عليه خطأ وهذا كثير في األلفاظ التي تختلف فيها الحقائق الشرعية الخاطئ فيكون أيضا 
 مع الحقائق العرفية.

 أحسن هللا إليك.
ال »إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع 

فإنهم قد فسروا اإلغالق باإلكراه ومن يخالفه ال يعرف هذا  «طالق وال عتاق في إغالق
 .-صلى هللا عليه وسلم-التفسير وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي 

يكثر عند اختالف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية مثل المحروم في عرف الناس نعم هذا 
اآلن المحروم الذي عنده األموال الطائلة في البنوك لكنه ال يستفيد منها هذا يسمونه محروم وفي 

ن الصدقة لكونه ال مال يسأل يتعفف عن السؤال فيحرم  العرف الشرعي هو الفقير المحتاج لكنه
له وال يتعرضه فالذي يمشي على الحقيقة العرفية يقول هؤالء التجار الذين ال ينفقون على يفطن 

 أنفسهم يصرف لهم من الزكاة.
 طالب: ...............

مثله، المقصود أن لو مشى على الحقيقة العرفية قال تصرف الزكاة لمثل هؤالء وهم في عرف 
 ال.الشرع أغنياء ال يجوز أن تصرف لهم الزكاة بح

 أحسن هللا إليك.
وهو يحمله على على ما يفهمه في لغته بناء على أن األصل بقاء بقاء اللغة كما سمع 

 ..ا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر ألن لغتهم ألن لغتهم إنما هيبعضهم آثار  
ر ا في أحاديث كثيرة  نما هو ما ي نبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد فإنه جاء مفس  ألنه لغتهم وا 

 صحيحة وسمعوا لفظ الخمر..
ُينبذ له لكنه ال يترك حتى يشتد ويقذف بالزبد يكون هناك احتمال  -عليه الصالة والسالم-النبي 

نبذ له يقول النبيذ حالل عاد إذا وجد يُ  -عليه الصالة والسالم-إسكار ال، فالذي يسمع أن النبي 
هذا اللفظ وصدر له هذا الحكم اختلط األمر بين النبيذ الذي يسكر وبين النبيذ الذي ال يسكر نعم 

 اتحاد اللفظ.
 هللا يحسن إليك.

 وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير الَعنب المشتد خاصة.
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نب. نب الع   الع 
 أحسن هللا إليك.

وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير الع نب المشتد خاصة بناء على أنه 
 كذلك في اللغة.

ن  نعم منهم من يقصر كالحنفية حقيقة الخمر في عصير العنب وما عداه ال يسمى خمر لغة وا 
وغطاه  كان يشمله التحريم لوجود العلة التي هي اإلسكار لكن من يقول أن الخمر ما خامر العقل

ا وُحرمت الخمرة بالمدينة وليس فيها إالخمر البسر ال من أي أصل كان هذه حقيقته لغة وشرعا 
 يوجد ُخُمر العنب فدخولها في الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قطعي.

قد جاء من كان  نلى أنه كذلك في اللغة وا  عصير العنب المشتد خاصة بناء عفاعتقدوه 
ا أو األحاديث أحاديث صح يحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر وتارة لكون اللفظ مشترك 

ن كان المراد هو اآلخر كما أو متردد   مجمال   ا بين حقيقة ومجاز فيحمله على األقرب عنده وا 
حمل جماعة من الصحابة في أول األمر الخيط األبيض والخيط األبيض والخيط األسود على 

 الحبل.
الحبل الخيط حقيقته الحبل ففهموا من اآلية أن المراد الحقيقة فوضعوا هذه حقيقته هذه حقيقة 
 لكن ليست هذه الحقيقة هي المرادة.حبل أسود وحبل أبيض 

 أحسن هللا إليك.
آية النساء آيَة النساء   ١٤النساء:  ژ وئۇئ وئ ەئ ژوكما حمل آخرون قوله تعالى: 

 على اليد إلى اإلبط وتارة لكون الداللة من النص خفية فمن جهات داللة..
ح من هذه  نعم اليد تتناول الكف وتتناول إلى المرفق وتتناول إلى اإلبط كلها يقال لها يد والمرج  

حه الدليل.  المرجَّح من هذه االحتماالت ما يرج  
 هللا يحسن إليك.

ا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكالم فإن جهات دالالت األقوال متسعة جد  فإن جهات 
بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم وال يتفطن لكون هذا 

 في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع. المعنى داخال  
هذا النص في وقت من األوقات ثم عند الحاجة ينسى ولذا القيد والتقييد ال نعم يلوح له معنى من 

 ومعنى حديث يغلب على ظنك أنه ال يوجد عند غيرك قيد.بد منه فإذا الح لك معنى آية 
 العلممممممممممممممممممممم صمممممممممممممممممممميد والكتابممممممممممممممممممممة قيممممممممممممممممممممده

 
 ......................................

. 
 

 هللا يحسن إليك.
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ما ال تحتمله اللغة ما ا ال يحيط به إال هللا وقد يغلط الرجل فيفهم من الكالم وهذا باب واسع جد  
 السبب السابع.. -صلى هللا عليه وسلم-ال تحتمله اللغة العربية التي ب عث بها الرسول 
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 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ا ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

في السبب  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم
 السابع من األسباب التي أدت بكثير من العلماء إلى ترك العمل ببعض األحاديث قال:

أن : اعتقاده أن ال داللة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن األول السابعالسبب 
 لم يعرف جهة الداللة.األوَل 

لة فلم يعرفها في السبب السادس جهة الداليعني خفيت على العالم جهة الداللة فيه خفيت عليه 
 وفي السابع..

قال السابع اعتقاده أنه ال داللة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن األول لم 
يعرف جهة الداللة والثاني عرف جهة الداللة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون له من 

 األصول ما..
به األول يتنبه ألنها خفيت عليه وأما الثاني عرفها يتنبه فإذا نُ األول بحيث ُنب  ه تنبه والثاني ال 

ا لالستدالل من الخبر فإذا ُنب  ه ال يتنبه.  لكنه ال يراها وجها
 .أو خطأ  ا قال بأن يكون له من األصول ما يرد تلك الداللة سواء كانت في نفس األمر صواب  

المقصود أنه قد يرد الخبر لمخالفته  أا ا أو خطيعني سواء كان أصله الذي بنى عليه صوابا 
األصول التي اعتمدها وقررها لنفسه فإذا كان ممن يرى أن العبرة بما روى الراوي ال بما رآه وقوله 

الجمهور  «اإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا » الجمهور يقابله من يرى العكس فمثالا 
رواية ولو روي عن أبي هريرة أنه يقول بغسل ا ألن العبرة بهذه اليرون أن الغسل سبع وجوبا 

بما رأى ال بما روى ألنه  نفية يقولون العكس العبرةا ألن العبرة بما روى ال بما رأى الحاإلناء ثالثا 
لو كان يرى صحة ما روى ما خالفه بفتواه فهذا الحديث يقول الجمهور بأنه يغسل اإلناء سبع 

ف ما رواه إذاا الذي رواه غير ثابت إذ لو ثبت لما خالفه والحنفية يقولون ثالث ألن الراوي خال
أنه قال هذا  -عليه الصالة والسالم-الراوي لكن إذا ثبت بالطرق الصحيحة المتصلة إلى النبي 

ا من كان حتى ولو كان الراوي نعم الراوي أعرف من غيره وهذا في الكالم فال عبرة بأحد كائنا 
التي ال تحتمل إذا كان األمر إذا كان اللفظ أو النص يحتم ل  األمور المحتم لة أما في األمور

أمرين على حد سواء فمال الراوي إلى أحدهما قلنا الراوي أعرف لكن إذا كانت الداللة صريحة 
ا نقول هذه يحتمل أنه سبع واال ثالث ورجح الراوي الثالث ال ما يحتمل هذا العبرة  فليغسله سبعا

ا على وفق ما روى ه ثبت عن أبي هريرة أنه أمر بغسل اإلناء سبعا بما روى ال بما رأى مع أن
 فكانت هذه الرواية هي الراجحة من فعله وروايته رضي هللا عنه.
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 أحسن هللا إليك.
 طالب: ..................

 وين؟
 طالب: ..................

حينما يخالف ما روى يمكن وش اللي يمنع؟ يأتي فيه ما يأتي بالنسبة لألئمة يأتي الراوي 
ا والمسألة مفترضة في باجتهاده ال.. إن لم نطبق هذه القواعد التي ذكرها الشيخ على الراوي أيضا 

 راو فقيه يفهم ما يقول ليس مجرد راوي نطبق عليه هذه القواعد كغيره.
 أحسن هللا إليك.. مثل أن يعتقد.

 لحظة نعم.
 طالب: ...............

ليس لنا عالقة بما ثبت عن الصحابة مهما كان ألنه اجتهد ابن عمر يأخذ  ال، العبرة بالمرفوع
 لقوله جل وعال.. من لحيته امتثاالا 

 طالب: ..................
 .٠٢الفتح:  ژ ۅ ۅ ۋ ژ

 طالب: ..................
نعم يريد أن يجمع بين التحليق والتقصير كيف يستطيع أن يجمع هذا اجتهاده ال يستطيع أن 
يجمع في الرأس بين التحليق والتقصير وال يستطيع أن يعكس يقص الرأس ويحلق لحيته وهذا 

ما بقي عنده لالجتهاد في فهم هذه اآلية إال أن يحلق رأسه ويقصر لحيته ليجمع بين مستحيل 
ذا فهمه لآلية ألن الواو عنده عاطفة ال بد من هذا وهذا لكن الواو هذه في اآلية بمعنى األمرين ه

أو فتكون للتقسيم بعضكم محلق وبعضكم مقصر والمرد كله إلى الرأس ففهمه لهذه اآلية يعفيه 
 من مصادمة النصوص ويعذر بهذا لكن ال ال يسوغ تقليده.

 طالب: ..................
 ما فيه إشكال في البخاري.ال ال، الصحيح 
 أحسن هللا إليك.

 مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس حجة أو أن المفهوم ليس بحجة.
ذا ضعف لم يقو  العام المخصوص ليس بحجة لماذا ألن العام إذا دخله التخصيص ضعف وا 

منه لالحتجاج به السيما عند المعارضة والثاني ضعف من جهة وبقيت قوته من جهات يخرج 
 هذا الخاص الذي ثبت بالنص إخراجه من أفراده وتبقى داللته على أفراده األخرى في قوتها.

 أحسن هللا إليك.
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أو أن األمر أو أن المفهوم ليس بحجة أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه 
 المجرد ال..

ال بخصوص السبب ونقل عامة أهل العلم على أن العموم الوارد على سبب العبرة بعموم اللفظ 
 عليه االتفاق ويبقى أنه ينبغي أن يقيد بما إذا لم يعارض العموم بما هو أقوى منه.

 أحسن هللا إليك.
أو أن األمر المجرد ال يقتضي الوجوب أو ال يقتضي الفور أو أن المعرف باأللف والالم ال 

 عموم له أو أن األفعال المنفية ال تنفي ذوات ذواتها وال..
ر ذلك من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم فإذا اختلفوا في النصوص المشتملة على هذه وغي

 ا لذلك تختلف أحكامهم المستنبطة من هذه النصوص.القواعد المختلف فيها تبعا 
 أحسن هللا إليك.

وال جميع أحكامها أو أن أو أن المقتضى ال عموم له فال يد عي العموم في المضمرات والمعاني 
إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخالف تدخل مسائل 
ن كانت األصول المجردة المجردة لم تحط بجميع الدالالت  الخالف منه في هذا القسم وا 
المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدالالت وهل هي من ذلك الجنس أم ال؟ مثل أن يعتقد 

ا ال داللة تعي ن أحد معنييه أو غير ذلك السبب الثامن ن مجمل بأن يكون مشترك  أن اللفظ المعي  
اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص أو 
المطلق بمقي د أو األمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة أو الحقيقة أو الحقيقة بما يدل 

 إلى أنواع..على المجاز 
حديث حديث القلتين عند من يثبته ويعمل بمنطوقه ومفهومه وهو المعروف عند الشافعية 

ن كان والحنابلة وهو أن الماء إذا زاد عن قلتين  قلتين فما فوق لم يحمل الخبث إن لم يتغير وا 
ده ا ومتنا ما عندون القلتين حمل الخبث مفهومه عند من يثبته الذي يقول هو مضطرب سندا 

مشكلة هذا لكن الذي يثبته مثل شيخ اإلسالم رحمه هللا ويعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه يقول 
قال مفهومه  ؟منطوقه إذا زاد ما على القلتي ما حمل خبث لكن ماذا عما إذا كان أقل من القلتين

غير معتبر ملغى ألن هذا المفهوم معاَرض بمنطوق حديث آخر معاَرض بمنطوق حديث إن 
َطهور ال ينجسه شيء طي ب عندنا منطوق وعندنا مفهوم المنطوق مقدم على المفهوم لكن الماء 

م على المفهوم الخاص جانا خالف  ؟قد يقول قائل من جهة أخرى المنطوق إذا كان عام هل يقدَّ
من جهة ثانية فإذا عرف اإلنسان وأحاط بمثل هذه األمور اتسعت آفاقه ولم يقدح في أهل العلم 

كذا وهو ما يعرف مثل هذه  الناس يجرؤ أن يخطئ أبا حنيفة يخطئ مالك يخطئألن بعض 
 األمور.

 أحسن هللا إليك.
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ا فإن تعارض..  قال إلى أنواع المعارضات وهو باب  واسع جد 
حاطته اإلنسان كل ما توسع في علمه خرج عن الضيق وعذر الناس  شيخ اإلسالم لسعة علمه وا 

ا لتسيير هذا العلم المحدود هو صار عنده أبواب العذر أوسع  لكن إذا كان علمه محدود فيبقى تبعا
الذي يسي  ره ويجعله يحكم على الناس ولذلك شيخ اإلسالم رحمه هللا من أقوى من يرد على 
المبتدعة ومن أشد الناس على البدع وأهلها لكن إذا سئل عن أعيانهم بدأت األعذار كما كما هنا 

يق بين أصول الدين وفروعه ما هو بمثل ما عندنا حنا عندنا وهو منهج وشيخ اإلسالم عنده التفر 
أئمة الدعوة رحمهم هللا أن أمور االعتقاد ما تقبل الخالف شيخ اإلسالم يرى أن مسائل االعتقاد 
التي ثبتت بنصوص صحيحة صريحة مثل مسائل العبادات التي ثبتت بنصوص صحيحة 

ة مثل ما ينكره في العقيدة ألن هذا الحكم هذا النص صريحة ينكر مسألة حكم شرعي في الصال
ملز م وهذا النص ملز م وكالهما من مشكاة واحدة ما الذي يجعل هذا أشد إلزاماا من هذا؟! هذا 
رأي شيخ اإلسالم أئمة الدعوة ال، رأيهم غير باعتبار أن الخالف في مسائل االعتقاد بين سلف 

الفروع فيجعلون األمر في مسائل االعتقاد أشد من هذه األمة أضيق من الخالف في مسائل 
الخالف في مسائل الفروع شيخ اإلسالم لما سئل عن رؤوس المبتدعة ويقرر أن البدعة هذه 

ر يأتي إلى الشخص الذي ارتكب هذه البدعة قد أمرها عظيم وخطير بل قد تصل إلى أمر مكف   
ب في مذهب األشعرية على أهل السنة يتوقف في إطالق الكفر عليه وعندي أنا من أضر من كت

في تقرير البدعة الرازي عندي أنه أضر أضر من الزمخشري ألن الزمخشري مكشوف إلى حد ما 
لكن ما يدسه الرازي في تفسيره أمر خطير في غاية الخطورة من الشبه شيخ اإلسالم يقول وأما 

في مقصده والذي أرى أنه ينصر أبو عبد هللا الرازي لما سئل عنه قال يطعن الناس بعض الناس 
ما يراه الحق إيش سبب هذا؟ سبب إحاطة علم شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى بجميع ما كتبه 
هؤالء أنت انصب  ذهنك على هذه الشبه التي ألقاها لكن شيخ اإلسالم استوعب هذه الشبه 

وصارت دائرته  واستوعب ما وراءها واستوعب ما بذله هذا الشخص من علم وما عنده من عمل
ن كنا مازلنا نقول أن البدعة أمرها خطير وأمرها شديد وأعظم من المعاصي الظاهرة بل  أوسع وا 
أعظم من الكبائر ألن في الغالب أن صاحب البدعة ال يتوب ألنه يرى أنه على حق وعلى 

ذا علم هللا منه صدق النية وفقه للتو  بة أو صواب بينما صاحب المعصية يعرف أنه على خطأ وا 
غفر له بأحد األسباب العشرة وهللا المستعان فكالم شيخ اإلسالم في غاية األهمية لعذر األئمة 

 عذر أهل العلم ونحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذه األوقات التي كثر فيها القيل والقال.
 أحسن هللا إليك.

لتاسع: اعتقاده أن ضم السبب افإن تعارض دالالت األقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خ  
 الحديث معاَرض بما يدل على ضعفه..
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يعني ونحن نسمع ونقرأ كالم شيخ اإلسالم عن الرازي وأمثال الرازي لكن يقف اإلنسان من 
ف شخص يدعى الشخص موقف لما يسمع كالم الرازي في كتاب التوحيد البن خزيمة يقول صن  

ل في حق مشرك صنف في أعضاء هللا محمد بن إسحاق بن خزيمة وتهجم عليه بكالم ال يقا
كتابا سماه كتاب التوحيد وينبغي أن يسمى كتاب الشرك يجعل اإلنسان ردة الفعل عنده قوية 
مهما قيل من األعذار الذي يقرأ تفسيره يستوحش ولذا ال يقال لطالب العلم أن يقرأ مثل هذا 

يضعف عند  ألنه ما بعد ذهنهالتفسير ألنه قد يقع يقر في ذهنه شبهة ال يستطيع إزالتها في
مذهب أخبث من مذهبه يورد على في  اجتثاث هذه الشبهات ألنه قد يورد شبه في مذهب يقررها

لسان معتزلي شبهة يورد على لسان صوفي غالي محترق شبهة ثم بعد ذلك يضعف عن الجواب 
في الجواب ضعف عنها ويريد أن يجاوب عنها ألنه ال يعتقدها لكنه يجليها ويوردها بقوة لكن 

 وهللا المستعان.ولذا اشتهر عند أهل العلم أنه يورد الشبه نقد ويجيب عنها نسيئة 
 أحسن هللا إليك.

السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان 
حديث آخر أو مثل ا باالتفاق مثل آية أو حديث أو للتأويل بما يصلح أن يكون معار ض   قابال  

إجماع وهذا نوعان أحدهما أن يعتقد أن أن هذا المعار ض راجح في الجملة فيتعي ن أحد الثالثة 
من غير تعيين واحد منها وتارة وتارة يعي ن أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول ثم قد 

يل بأن يحمل الحديث ا وقد يغلط في التأو يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدم المتأخر متقدم  
 على ما ال يحتمله لفظه أو أنه..

من لم يجد النعلين » وقد يحتف بالخبر ما يرجح كونه منسوخ وقد يحتف به ما يجعله مقيد فمثالا 
بالمدينة  -عليه الصالة والسالم-هذا قاله النبي  «فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخفين

بين الجموع والوفود التي جاءت من أنحاء جزيرة العرب  -عليه الصالة والسالم-وقال بعرفة 
من لم يجد الخفين الخفين من لم يجد النعلين فليلبس »ممن لم يحضر الكالم األول فقال 

ما فيه إشارة إلى القطع هل هذا ناسخ لألول أو هو مقيد باألول؟ محتم ل فالذي يرى أنه  «الخفين
ة وناس ما سمعوا الكالم األول فلو لم يكن ناسخ قال حضر عشرات األلوف في خطبة عرف

ا لزم البيان لهؤالء تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز وهذا رأي الحنابلة بينما غيرهم منسوخا 
يقول: ال، عندنا مطلق ومقيد واتحدا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وانتهى 

في تخطئة األئمة خالص أنت رجح شيخك اإلشكال فمثل هذه األمور تجعل اإلنسان ال يجرؤ 
أحد القولين معناه تهجم على األئمة؟! ال، اآلن بعض الناس بعض طالب العلم في بداية الطلب 

يعجب بالشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبرين أو بفالن أو  يعَجب بشيخ من الشيوخ مثالا 
هو إمام وتبرأ الذمة بتقليده لكن  عالن يجعل كالمه هو الحكم بين األئمة ما هو بصحيح نعم

ه مع األئمة الكبار المتقدمين كل له حجته وكل له دليله فال تجعل مثل هذا حكم على األئمة صف  
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المتقدمين نعم هم من أهل العلم ومن أهل الدليل ويحرصون على.. لكن أولئك جاؤوا من فراغ ما 
مسالك للتوفيق بين هذه النصوص فإذا جاؤوا من فراغ لكن لهم أفهام ولهم طرق في التوفيق و 

ح وال تبقى المسائل عائمة يعني قال فالن قال فالن عرفنا مثل هذا نعم على اإلنسان أن يرج   
وقال عالن وخالص بدون ترجيح ال، على اإلنسان الحق واحد أن يعتمد قول ويدين هللا جل 

ال يجزم  نلكن ال يثر ب على اآلخريوعال برجحان هذا القول ويعمل بهذا القول ويفتي بهذا القول 
 يدي بصواب نفسه ويجعل كالمه صواب ال يقبل الخطأ وكالم الناس العكس السيما ونحن بين

شا واال ما أدركوا مثل هذا بواسطات واال برُ  ..أئمة كبار يعني أهل علم وعمل ما جاؤوا من من
يقود قلوب العباد لتقليد فالن وعالن  شيء ال، أدركوه بالعلم والعمل وهللا سبحانه وتعالى هو الذي

يعني ما ساقوا الناس لتقليدهم بالعصيان لما قادهم هللا جل وعال لتقليد فالن أو عالن بالدليل 
بقدر بقدر ما عندهم من علم وعمل وعموم الناس وعوام المسلمين يثقون بمن يصد ق علَمه بعمل ه 

اإلمام أبي حنيفة وهو أكثر من يتعر ض لهذا  ا بعض الناس ينال منيعني انتبه قد ُيظن أحيانا 
األمر ألن عنده قواعد قواعد يطبقها ويعتني بها وليس عنده من النصوص واالهتمام بالسنة ما 
هو في مستوى هذه القواعد عنده بينما األئمة الثالثة علماء أثر علماء أثر فمع كونهم أهل نظر 

ني على أثر واال من يقارن بين مالك وأبي حنيفة في ا تنظيرهم هذا مبوأهل تقعيد وتنظير هم أيضا 
ما يمكن المقارنة لكن يبقى أنه إمام  ؟ما بينهم مقارنة من يقارن بين أحمد وأبي حنيفة ؟األثر

وعنده من العلم والعمل ما يؤهله بأن يقلَّد وتبرأ الذمة ذمة عوام المسلمين بتقليده وهللا سبحانه 
بأن ينظر في نفسه لو كلفه قلنا كلف بما ال يطيق نعم من لديه  كلفوتعالى لم يجعل العامي مُ 

أهلية النظر والتحرير للمسائل والترجيح حسب قوة الدليل وضعفه هذا هذا فرضه ال يجوز أن يقلد 
 الرجال.

 أحسن هللا إليك.
 قال وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما ال يحتمله ما ال يحتمله لفظه أو أن هناك

 ما يدفعه.
لما يقول  «ارفعوا عن بطن ُعَرنة وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة»ما ال يحتمل لفظه 

بهذا الحديث ويقول مالك يجزئ الوقوف  الثالثة أنه ال يجوز وال يجزئ الوقوف بعرنة استدالالا 
لحديث واالستنباط بعرنة استدالال بهذا الحديث يعني كلهم دليلهم واحد لكن كيفية االستدالل من ا

هذا مشرق وهذا مغرب هل نقول أن المالك مالك ما فهم الحديث؟ نجم السنن ما فهم الحديث؟! 
فهم الحديث لكن فهمه من زاوية تختلف عن الزاوية التي ُفهم منها من قبل الجمهور يقول لوال أن 

منى وال.. ألنها معروفة عرنة من عرفة ما احتجنا إلى استثنائها ما استثنيت مزدلفة وال استثنيت 
لكن ارفعوا عنها ألنها منها لكن ارفعوا عنها يبقى أن من وقف بعرنة وقوفه صحيح لكن مع اإلثم 
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ا ما نهينا عنها وهي من عرفنا حنا مأمورون بالوقوف ألنه خالف األمر لكن الجمهور يقولون أبدا 
 بعرفة فلو كانت منها ما نهينا عن الوقوف فيها.

 يك.أحسن هللا إل
ذا عارضه من حيث الجملة فقد ال يكون ذلك..  وا 

قد يقول قائل الشرع يعني بهذا المثابة نصوصه جاءت من الخفاء والدقة واللبس على كثير من 
الناس بهذه المثابة شرع كامل ال يحتاج إلى مزيد وال يحتاج إلى آراء رجال وباقي ومنصور إلى 

أدلته من الخفاء بحيث يوجد فيه ما يخفى على كبار قيام الساعة كيف يكون بهذه المثابة في 
األئمة نعم يوجد ألن المسألة مسألة علم والعلم دين والدين بل العلم من أعظم أبواب الدين 

تبت عليه األجور ورتبت عليه الدرجات لمن يتعلم هذا العلم فلو كان من الموصلة إلى الجنة ورُ 
معنى واحد ما صار هناك اجتهاد فوجد مثل هذه  السهولة بمكان بحيث كل نص ما يحتمل إال

االحتماالت وجد العموم ووجد الخصوص ووجد اإلطالق ووجد التقييد ووجد الناسخ ووجد 
المنسوخ لكي يتعب الناس لتحصيل هذا العلم ولوال هذه األمور لصار الناس كلهم علماء لصار 

علم وسلوك هذا الطريق الشاق لوال هذه الناس كلهم علماء فالسعي وراء هذا العلم وتحصيل هذا ال
 ظم األجور.المشقة ما رتبت عليها هذه األجور فوجود مثل هذه العوائق ال شك أنها لع  

 أحسن هللا إليك.
ذا عارضه من حيث الجملة فقد ال يكون ذلك المعار ض داال   وقد ال يكون الحديث  قال وا 

هنا األسباب المتقدمة وغيرها في الحديث األول ا وتجيء ا أو متن  المعار ض في قوة األول إسناد  
 واإلجماع المدعى في الغالب إنما...

 السبب األول..؟
 أحسن هللا إليك..

 ال وش يقول وتجيء..ول الحديث األفي 
 وتجيء هنا األسباب المتقدمة وغيرها في الحديث األول..

 أو السبب األول؟ فيه نسخة ثانية وش يقول؟ 
 ......طالب: ............

 نفس الطبعة نفسها نفسها نفسها.
 طالب: يمكن يقصد الحديثين المتعارضين يا شيخ.

 ويجيء.
 وتجيء هنا األسباب المتقدمة وغيرها في الحديث األول.

 يعني مع الحديث الثاني المعار ض ممكن.
 إليك.هللا أحسن 
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 واإلجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
ع الذي يدعيه كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي نعم اإلجما

ال هل إجماع كل عالم ممن يأتي من القرون  وغيرها إنما هو على حسب علمه بوجود المخالف وا 
السابقة يقول هذه المسألة أجمع عليها سألنا فالن وفالن وفالن في عصرنا فاتفقوا على ذلك 

يع أهل العلم في بلده أو في عصره ثم يأتي عالم في العصر الذي يليه ويفعل وبذلك يحصر جم
مثل ذلك هل يتصور مثل هذا؟ أو أنه بحث في كتب المذاهب وفقهاء األمصار ما وجد مخالف 
فنقل اإلجماع عليه ثم يطلع عليه واحد ما حسب له حساب يطلع له واحد ما حسب له حساب 

يطلع له ال، ونقل اإلجماع النووي على أن زيارة المريض سنة بالمشرق واال مغرب أنه يقول 
اإلمام البخاري بترجمة باب وجوب عيادة المريض ما حسب له حساب فتش بكتب المذاهب 

 ا على نقل النووي يطلع عليه واحد ثاني.والفقهاء وما وجد أحد فالذي يستدل باإلجماع اعتمادا 
 أحسن هللا إليك.

العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخال ف وقد وجدنا من أعيان 
 مع أن ظاهر األدلة عندهم..

 يعني من الغرائب في هذا الباب أن ينقل اإلجماع على مسألة وينقل اإلجماع على خالفها.
 طالب: ..................

 كيف؟
 طالب: ..................

ا اإلجماع على أن من أخر الصالة حتى يخرج وقتها قال كفر إجماعا يعني لما ُنقل ابن حزم َنقل 
ا وابن خير في فهرسته ونقل اإلجماع على أنه يأثم وال يكفر من أخر الصالة عن وقتها عمدا 

الشهيرة نقل اإلجماع على أنه ال يجوز لك أن تروي أو تنقل أو تستدل أو تحتج من كتاب ليست 
ا أن تنقل وتستفيد إلجماع على خالفه أنه لك يجوز لك إجماعا لك به رواية وابن برهان نقل ا

وتستدل يعني كان نضيع لو طبقنا كالم ابن خير هل الناس كلهم عندهم رواية متصلة في 
 ما ما عندهم. ؟الكتب

 طالب: ..................
 وين؟ 

 طالب: ..................
الصحابة دونه خرط القتاد ويبقى أنه إذا قيل لذلك يرى جمع من أهل العلم أن إجماع من بعد 

إجماع أو اتفاق أو عالم مط لع ال يعلم خالف يبقى هيبة عند طالب العلم يهاب هذا الكالم عليه 
أن يهاب هذا الكالم لكن ال يكاد يقطع أن هذا بالفعل إجماع ألن أقواةل أهل العلم الذين تفرقوا 

 إلحاطة بها.في األمصار في شرق األرض وغربها صعب ا
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 طالب: ..................
هذه رواية عند عند اإلمام أحمد أنه ما فيه إجماع بعد إجماع الصحابة ألنه مستحيل ضبط أقوال 
أهل العلم كلهم لكن عامة جمهور أهل العلم على أن اإلجماع إلى يوم القيامة اتفاق علماء 

 العصر المجتهدين.
 طالب: ..................

 كيف؟ 
 الب: ..................ط

أنا أقول لك موجود واال ما هو موجود وش األثر المترتب عليه إذا نقل أنه إجماع ولقينا خالف 
وش تسوي به؟! أنت مادام ما وجدت خالف عليك أن تهاب هذا اإلجماع فإذا وجدت مخالف 

إلجماع ذكر اإلجماع صار لك مندوحة تجتهد وهكذا إذا نقله ابن قدامة أو ابن المنذر أو غيره ا
نفي الخالف وجود مخالف واحد من بين األمة يجعل اإلنسان يهاب هذا الكالم ال شك أن 
ن كان يغلب على الظن أن هذا  اإلجماع ونقله ونفي الخالف له هيبة في نفس طالب العلم وا 

 ا كان.طالب العلم مهم أن يهابه اإلجماع ليس به قطعي وليس به يمكن يطلع لنا مخالف فينبغي
 أحسن هللا إليك.

مع علمه بأن  لم يعلم له قائال   لكن لكن ال يمكن ال يمكن العالم ال يمكن العالَم أن يبتدئ قوال  
الناس قد قالوا خالفه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع  فهو 

ال فالقول عندي كذا وكذا.  أحق ما يتبع وا 
العلم يستروح إلى ترجيح في مسألة ثم يقول إن كان قد قيل كذا فأنا معه إن نعم كثير من أهل 

أبو ثور لما جاءت مسألة الرقيق إذا زنا وهو محصن  كان أحد قال بهذا القول فأنا معه فمثالا 
الجمهور على أنه ما ُيرجم ما ُيرجم يقول إن قال أحد برجمه فأنا معه يعني هيبة هيبة لإلجماع 

 م ولو كان ُمدَّعى فإذا وجدت المخالف لك أن تجتهد وتنظر في األدلة.ولو كان مزعو 
ريح ا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وش  وذلك مثل من يقول ال أعلم أحد  

وغيرهم ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه ال يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن 
 مسعود رضي هللا عنهما.

 .در ما فيه من الحرية المبعضيرث ويورث بق
ويقول آخر ال أعلم أحدا أوجب الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-وفيه حديث حسن عن النبي 

يجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر وذلك أن  -صلى هللا عليه وسلم-على النبي  في الصالة وا 
 غاية.

ن يجزم بأن هؤالء مع ا مسائل من هذا النوع تجمع اإلنسامذهب أحمد مذهب أحمد فيه أيضا 
حاطتهم أنهم يبقى أنهم بشر اإلمام مالك يقول ال أعلم قائالا  برد اليمين  إمامتهم وسعة اطالعهم وا 
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على المدعي وقضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقولون برد اليمين ومثل كالم الشافعي ال 
زكاة العشر محفوظ عن عثمان ا أوجب الزكاة في أقل من ثالثين من البقر والقول في أعلم أحدا 

 وابن عباس.
 أحسن هللا إليك.

وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بالده وال يعلم أقوال 
ا من ا من المتقدمين ال يعلم إال قول المدنيين والكوفيين وكثير  جماعة غيرهم كما نجد كثير  
ين أو ثالثة من األئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده المتأخرين ال يعلم إال قول اثن

ومازال يقرع سمعه خالفه خالفه فهذا ال يمكنه أن يصير  يخالف اإلجماع بأنه ال يعلم به قائال  
ا لإلجماع أو العتقاده أنه مخال ف لإلجماع إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خالف  

 كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور في.. واإلجماع أعظم الحجج وهذا عذر
نعم اإلجماع يقرر جمع من أهل العلم أنه أقوى الحجج ألنه ال يحتمل نسخ وال تأويل بخالف 
النص قد ُيدَّعى اإلجماع على ترك العمل بحديث كما قال النووي كما قال الترمذي في علل 

م على ترك العمل به في كتابه إال حديث ابن عباس في ا اتفق أهل العلجامعه أنه ال يعلم حديثا 
الجمع من غير خوف وال مطر وحديث معاوية في قتل في قتل مدمن الخمر مع أنه وجد من 

 .يعمل بهذا ووجد من يعمل بهذا فال إجماع حينئذ  
 أحسن هللا إليك.

ذور وكذلك وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معتذر معتذر فيه وليس هو في الحقيقة بمع
 كثير من األسباب قبله وبعده السبب العاشر.

 يكفي بركة.
 أحسن هللا إليك. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا...
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 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 في رفع المالم عن األئمة األعالم: -رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تأويله مما ال يعتقده غيره أو جنسه السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو 

ا راجح كمعارضة كثير من الكوفيين ا أو ال يكون في الحقيقة معار ض  ا معار ض  ا معارض  معارض  
الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص 

 الحديث ثم قد يعتقد ما ليس..
التأصيل والتقعيد فعند الحنفية أصول وعند الشافعية أصول  قد يكون سبب الخالف الخالف في

ا له  وعند المالكية أصول وعند الحنابلة أصول يختلفون بسبب هذا االختالف في األصول تبعا
م يختلفون في الفروع فمثالا  المفهوم  ؟إذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام ما الذي يقدَّ

 الخاص واال المنطوق العام؟ 
 اص الخاص يقدم..طالب: الخ

إيه بس عندك منطوق وهذا مفهوم هذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه ضعف وهذا 
ن نظرنا إلى المسألتين من حيث القوة فحصل  فيه وجه ضعف المسألة تحتاج إلى ترجيح وا 

ن هذا إشكال ألنها متساوية ال شك أن المنطوق أقوى من المفهوم والخاص أقوى من العام فيكو 
ا وعليه فيه شبه من العموم والخصوص الوجهي فمن أهل العلم من يرى أن المنطوق أقوى مطلقا 

على خصوص على  «إن الماء َطهور»جرى شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى حينما قدم عموم 
مفهوم حديث القلتين وهو خاص لكن يقابله من يقول بالعكس الخاص مقدم على العام ولو كان 

ا لهذا االختالف يكون اختالفهم فيما يتفرع على هذا األصل ا فتبعا ا والعام منطوقا هوما الخاص مف
 من المسائل.

 أحسن هللا إليك.
 ا لما في داللة القول من الوجوه الكثيرة.ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهر  

والعكس نعم ألن الظهور والخفاء أمور نسبية أمور نسبية قد يخفى على عالم ما يظهر لغيره 
فيجعل هذا المفهوم من هذا النص هو الظاهر بينما غيره ال يلوح له هذا الظاهر فيجعله يجعل 

 الظاهر غيره.
 أحسن هللا إليك.

ن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم  ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وا 
 بشاهد ويمين ولو كان..
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لزيادة على النص عندهم نسخ والظني ال ينسخ القطعي مع أنهم قالوا هذا زيادة على النص وا
 خالفوا هذه القاعدة في مواضع.

رة للقرآن عندهم وللشافعي في هذه القاعدة كالم معروف  ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفس  
وألحمد فيه رسالته المشهورة في الرد على من يزعم االستغناء من يزعم االستغناء بظاهر 

ولقد أورد فيها من الدالئل ما  -صلى هللا عليه وسلم-عن تفسيره بسنة رسول هللا  القرآن
 يضيق هذا الموضع عن ذكره من ذلك.

ا ممن ُيعتد بقوله ما فيه أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم يرى االستغناء بالقرآن عن السنة أبدا 
نة إال طوائف من المبتدعة سواء كانت ا ما يقول باالستغناء بالقرآن عن السمن علماء اإلسالم أبدا 

على سبيل اإلجمال السنة كلها ليست بحجة كما هو معروف في مذهب الخوارج وأنه بيننا وبينكم 
أو باإللغاء الجزئي للسنة كما تقوله المعتزلة يعملون بالسنة لكن يجعلون هناك قيود كتاب هللا 
ل من فقهاء خرج أكثر السنة أما من يعتد بقوله من أئوضوابط تُ  مة اإلسالم الذين عليهم المعو 

األمصار ال يوجد من ال يعتد بالسنة أو يقلل من شأن السنة نعم السنة ليست هي القرآن في 
ن كان فيها ما هو قطعي لكن يبقى أنها في الدرجة الثانية  قطعية الثبوت عند عامة أهل العلم وا 

ن حيث الداللة فإذا دلت السنة على شيء من حيث الثبوت أما من حيث الداللة فهما سي ان م
 ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژوجب العمل به كما يجب العمل بالقرآن يعني كالهما وحي 

 .١ - ٤النجم:  ژ ٿ
 طالب: ...............

 ما أعرفه وهللا اآلن ما أعرفه.
 أحسن هللا إليك.

لمطلقه أو فيه زيادة عليه من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد 
 طلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ..واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد الم  

نعم هو نسخ جزئي ووجد في اصطالح بعض السلف إطالق النسخ عليه وهو نسخ جزئي إخراج 
ي لبعض الصور لبعض األوصاف لبعض األفراد من النصوص العامة والمطلقة هو نسخ جزئ

 لكنه ليس بنسخ كلي فتبقى الصور الباقية محل عمل عند أهل العلم تبقى محكمة.
 أحسن هللا إليك.

وكمعارضة طائفة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم 
مة على الخبر.  مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقد 

هذا عند عند اإلمام مالك المالكية عندهم تقديم عمل أهل المدينة لكن ما ُنقل عن اإلمام أحمد 
في ختم القرآن من قوله رحمه هللا كان أهل مكة يفعلونه كان أهل مكة يفعلونه هل في هذا عمل 
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 بعمل أهل مكة؟ هل نقول أن اإلمام أحمد مذهبه مثل مذهب اإلمام مالك في عمل أهل المدينة
مسألة واحدة مسألة واحدة ولم تعاَرض بنص خاص ما عورضت بنص  وهذا عمل أهل مكة أوالا 

خاص بينما اإلمام مالك لو عورض عمل أهل المدينة بنص خاص تركه ترك النص الخاص 
 كصيام الست وغيرها.
 طالب: ...............

 وين؟ 
 طالب: ...............

ا ها يعني مسألة ندت وال وجد في ذهن اإلمام استحسنأبدا االستدالل به ليس على أصول المذهب 
رحمه هللا وال ُوجد في ذهنه إال هذا فتمسك به عل ه أن يوجد لهم أصل شرعي ممن عمل بها من 

 أهل مكة.
 أحسن هللا إليك.

 طالب: ...............
ووجب أن  «البيعان بالخيار»ا مسألة حديث ال، بلغه الخبر وقامت عليه الحجة وحديث أيضا 

 يستتاب أمور يعني لكن يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين يعني مجتهد.
 أحسن هللا إليك.

بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة 
ن كان أكثر   ن كان أكثر الناس قد يثبتون وا  أحاديث خيار المجلس بناء على هذا األصل وا 

يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم  الناس قد
لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض األحاديث بالقياس الجلي بناء على 
أن القواعد الكلية ال ال ت نقض بمثل هذا الخبر إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان 

 ا فهذه األسباب العشرة ظاهرة.ئ  خط  ا أو م  صيب  المعارض م  
نعم هذه أسباب الختالف أهل العلم في األحكام كان الناس إلى وقت قريب عوام المسلمين ال 
يعرفون مثل هذه الخالفات ما شيين على قول معتمد في بلد من البلدان وال يعرفون مثل هذه 

م ولم يتهموا الدين بالتناقض اآلن اطلعوا اإلشكاالت ولم يوجد عندهم اضطراب وال شكوك وال أوها
ا لذلك أن ُيطلعوا على األسباب ينبغي أن يطلعوا على وُأطلعوا على هذه األمور فينبغي تبعا 

األسباب وأن هذا ليس مرده اختالف في الدين أو تغير في الدين أو اضطراب في الدين إنما 
م المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له هوم ألهل العلم رتبت عليها أجورهيبين لهم أن هذه فُ 

أجر واحد وقد يكون مثل هذا الخالف من مصلحة المكلفين هذا العام ي الذي اقتدى بمن تبرأ 
 الذمة بتقليده به قد يكون قوله أخف عليه ال يطالب باألشد.

 طالب: ...............
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كاف ما جاؤوا من فراغ هم هذا حجته أن عمل أهل المدينة حجة متوارثة يعني نقلها الكاف عن ال
والعهد قريب ولم يختلطوا بغيرهم فوجد هذا العمل متوارث  -عليه الصالة والسالم-مهاجر النبي 

 حدثني أبي عن جدي أنهم وجدوا كذا هذا حجته.
 طالب: ...............

 وين؟
 طالب: ...............

وال عبرة  -عليه الصالة والسالم-كالم رسوله يجاب عنه أنه ما فيه أحد قوله ملز م إال كالم هللا و 
 ا من كان.بقول أحد في مقابلهما كائنا 

 أحسن هللا إليك.
قال رحمه هللا تعالى فصل وفي كثير من األحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في حجة في 
ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما 
ال  ذا أبداها فقد تبلغنا وقد ال تبلغنا وا  في بواطن العلماء والعالم  قد يبدي حجته وقد ال يبديها وا 

 بلغت.
دعي وقد يوجد نص قد يكون هذا العالم في قوله هذا الذي خالف فيه النص على حد زعم المُ 

رجل ال فتى به ا لهذا الدليل أيخالف هذه الفتوى لكن هذا العالم هذا الحكم الذي أصدره مخالفا 
يحتمل عقله التفصيل قال حرام وخالص العامي ما يلزم بيان الدليل له وال بيان العلة وال وال 
تفصيل الحكم ألنه ال يحتمل هذا فحفظت عنه هذه الرواية أنه أفتى فالن بأن كذا حرام عنده 

 ال يلزم. ؟دليل لكن هل يلزم بيان الدليل لمثل هذا المستفتي
 .أحسن هللا إليك

ذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد ال ندركه سواء كانت الحجة صواب   ا في نفس األمر أم وا 
زنا هذا فال يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه  ن جو  ال لكن نحن وا 
طائفة من أهل العلم إلى قول آخر إلى قوٍل آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به 

ق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى األدلة هذه ا ن كان أعلم إذ تطر  لحجة وا 
 الشرعية.

نعم هذا إنصاف من المؤلف رحمه هللا تعالى يعني إذا وجدت اإلمام أحمد يقول هذا حرام 
ووجدت دليل يدل على الجواز وقال به جمع من أهل العلم اإلمام أحمد ال شك أننا نجزم بأنه ما 

م قال ح رام إال لدليل ثقتنا به تقتضي هذا وأيضا ورعه وعلمه واطالعه يقتضي هذا لكن هل المقدَّ
الدليل الذي في نفس اإلمام أحمد أو الدليل الذي بين أيدينا ما ندري وش عند اإلمام أحمد رحمه 

أيدينا ا له موقف أو طريقة لدفعه من خالل هذا الدليل الذي بين هللا ولعله يظهر دليل يكون أيضا 
والمسألة مفترضة في إمام مجتهد له  ..فهذا متعصبة المذاهب يقولون ال اإلمام مادام قال حرام
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تبع إذاا وال يمكن أن يقول حرام إال بدليل يقتضي التحريم وثقتنا بإمامنا أعظم من ثقتنا بأنفسنا قد 
خالف ما فهمنا يكون هذا الدليل الذي يدل على الجواز ما فهمناه فهمه اإلمام أحمد على 

عمن صرح  متعصبة المذاهب يقولون هذا ولذا ال يحيدون عن مذاهبهم ولو خالفت األدلة فضالا 
بأن المذاهب ال يجوز عنها مخالفتها بحال وأنه يحرم مخالفة المذاهب األربعة كما صرح بذلك 

نة أو قول ا أو سة ولو خالفت كتابا ربعوال يجوز الخروج عن المذاهب األالصاوي وغيره يقول 
صحابي نسأل هللا العافية ثم زاد على ذلك فقال ألن األخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر 

 هللا العافية كالم ال يحتمله عقل وال يصدر من عاقل.ل أنس
 أحسن هللا إليك.

فإن األدلة الشرعية حجة على جميع فإن األدلة الشرعية حجة هللا على جميع عباده بخالف 
العالم والدليل الشرعي يتمنع أن يكون خطأ إذا إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي بخالف رأي 

 العالم.
ال خطأ ال يمكن نعم أما إذا عُ  ورض معارضة تامة بحيث ال يمكن الجمع فأحدهما إما منسوخ وا 

أن يصدر من مشكاة واحدة أقوال متعارضة في حقيقة األمر أما التعارض في الظاهر فهو 
موضوع مختلف الحديث هذا موجود التعارض في الظاهر ويسلك أهل العلم موجود اللي هو 

المسالك الصحيحة للتوفيق بين هذه النصوص لكن تعارض حقيقي ال يمكن أن يوجد بين نصين 
 صحيحين اللهم إال أن يكون أحدهم متأخر والثاني متقدم.

 أحسن هللا إليك.
ا لما بقي في أيدينا شيء من األدلة يز جائز  ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجو 

ا في تركه له ونحن التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذور  
 معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال هللا..

بال شك نحن معذورون لتركنا لهذا لتقدير لتقدير هذا اإلمام الذي خالف الدليل بل نحن مأجورون 
 .-عليه الصالة والسالم-مسلم مطالب بأن يعمل بما بلغه عن هللا وعن رسوله ألن ال

 أحسن هللا إليك.
 جب يئ        ىئ مئ حئ جئ یی ی ی        ىئ ىئ   ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ژوقد قال هللا سبحانه وتعالى: 

 ژ ختمت حت جت يب             ىب مب خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژوقال هللا سبحانه:   ٤٤١البقرة:  ژ

بقول  -صلى هللا عليه وسلم-وليس ألحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي   ١٥النساء: 
فأجابه فيها بحديث  أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما لرجل سأله عن مسألة

فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
ذا كان الترك قد يكون لبعض وتقولون قال أبو بكر وعمر  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وا 
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ي عتقد أن  هذه األسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فال يجوز أن أن
التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحالل أو 

 حكم بغير..
مجتهد والمشترط في اإلمام المجتهد المقتدى به المتبع  مالمسألة مفترضة في إمام مجتهد في إما

 والدين والورع.أن يجمع بين العلم 
 ولمممممممممممممميس فممممممممممممممي فتممممممممممممممواه مفممممممممممممممت متبممممممممممممممع

 
 مممممممما لمممممممم يضمممممممف للعلمممممممم والمممممممدين والمممممممورع 

ا ا وخوفا برئ من الورع إذا لم يتصف بالورع أفتى حسب هواه وطمعا  ألنه إذا سلم من الورع إذا 
 ال يستحق االقتداء هذا. رجاء وحينئذ  

 أحسن هللا إليك.
حكم بغير ما أنزل هللا وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو  أو

عذاب أو نحو ذلك فال يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا 
ا يحكى عن بعض ا إال شيئ  الوعيد وهذا مما ال نعلم به وهذا مما ال نعلم بين األمة فيه خالف  

د مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه معتزلة بغدا
 وهذا ألن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعمله بالتحريم أو بتمكن..

 بعلمه بعلمه..
 أحسن هللا إليك.

مشروط مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم فإن من نشأ ببادية أو كان 
ن لم..عهد بإسالم وفعل شيئ  حديث   ا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وا 

 يعذر يعذر بجهله.
 أحسن هللا إليك.

ن لم يستند في استحالله إلى دليل شرعي فمن لم يبلغه الحديث المحر  م واستند في اإلباحة  وا 
ا ألجل اجتهاده قال هللا ود  ا محما ولهذا كان هذا مأجور  إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذور  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژسبحانه 

فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما   ٢٥ - ٢٥األنبياء:  ژ ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ
بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي هللا 

ذا اجتهد فأخطأ  إذا اجتهد» -صلى هللا عليه وسلم-عنه أن النبي  الحاكم فأصاب فله أجران وا 
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك ألجر اجتهاده وخطؤه مغفور له ألنه  «فله أجر

ر وقد قال هللا إدراك الصواب ألن إدراك الصواب في جميع أعيان األحكام إما متعذر أو متعس   
 تعالى.
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ا بل ال بد أن يصيب ويخطئ ما اله صوابا المسألة مفترضة في شخص واحد أن تكون جميع أقو 
من مجتهد إال ويصيب ويتحرى الصواب ويصيب الصواب ومنهم وما منهم إال قد ال يصل إلى 
الصواب ليست المسألة مفترضة في معصوم المسألة مفترضة في بشر يخطئ ويصيب تبلغه 

جز عن إدراك بعض األدلة وقد يخفى عليه بعضها ينشط لفهم هذه األدلة ينشط لبحثها قد يع
 مدلوالتها لكن يكفيه أنه يجتهد وأنه أهل لالجتهاد ليحصل على الثواب األجر أو األجرين.

 طالب: ...............
 ذا حديث ذا؟!

 طالب: ...............
 وش هو؟

 طالب: ...............
 وارد ذا؟! وارد؟ 

 طالب: ...............
 جزاك هللا خير.تحضره لنا بكرة إن شاء هللا؟ إيه 

 طالب: ...............
 إيه كونه قول بشر ما يخالف حنا نقوله والثاني والثالث يقولونه لكن الحديث.

 طالب: ...............
 ا إن شاء من مصدره.المقصود هاته لنا جزاك هللا خير أقول أحضره غدا 

 طالب: ...............
 وراه؟

 طالب: ...............
إذا عذر اإلمام عذر المقلد من باب أولى اللهم إال إذا عرف المقلد أن هذا اإلمام  حال على كل

 أخطأ بلغه أن هذا اإلمام أخطأ وأنه ممن يثق به فعليه أن يعمل بالصواب ال بالخطأ.
 طالب: ...............

 على كل حال العامي العامي يكفيه أن يفاضل بين أهل العلم ويسأل أهل العلم.
  إليك.أحسن هللا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ژوقال تعالى:   ٢٥الحج:  ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژوقال قال هللا تعالى: 

أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيحين عن النبي   ٤٥١البقرة:  ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
فأدركتهم صالة العصر في  «ال يصلين أحد العصر إال في بني قريضة»ألصحابه عام الخندق 

الطريق فقال بعضهم ال نصلي إال في بني قريضة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في 
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الطريق فلم يعب واحدة من فلم يعب واحدة  من الطائفتين فاألول فاألولون تمسكوا بعموم 
عهم من الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم داخلة  في العموم واآلخرون كان م

الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي 
 ا هل يخص العموم.ا مشهور  وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختالف   -صلى هللا عليه وسلم-

 كاختالف الصحابة في هذه القضية كاختالف الصحابة.
 أحسن هللا إليك.

 .ن صلوا في الطريق كانوا أصوب فعال  بالقياس ومع هذا فالذيهل يخص العموم 
هل يخص العموم بالقياس أو ال يخص؟ مثاله قياس العبد على األمة في تنصيف العذاب إذا زنا 

 ا على األمة ألن النص وارد في األمة؟العبد الذكر هل يجلد نصف الحر قياسا 
 طالب: ...............

بالعموم؟ أو يجلد كامل عمال بالعموم؟ مسألة خالفية بين أهل العلم تخصيص  أو ال يجلد عمالا 
 التخصيص بالقياس يسمونه تخصيص بالقياس.

 طالب: ...............
عملوا  ؟الذين أخروا الصالة عن وقتها ولم يصلوا إال في بني قريظة خالفوا النص واال وافقوه

لذين صلوا دون بني قريظة وبادروا إلى الوصول ا اا لنصوص كثيرة جدا بمنطوقه وجعلوه مخصصا 
إليهم عملوا بمفهومه وأن المقصود منه المقصود منه المبادرة مع العمل بالنصوص األخرى يعني 
إذا جاء حديث يلزم منه إهدار بقية النصوص يعني التعامل مع النصوص بهذه الكيفية يحتاج 

 ا منهم كل عمل بما أداه إليه اجتهاده.احدا ما خطأ و  -عليه الصالة والسالم-إلى فهم والنبي 
 طالب: ...............

على كل حال العامة إطالعهم على الخالف أمر مشكل إطالعهم على الخالف أمر مشكل ألنه 
هؤالء العامة منهم من يدرك ومنهم من ال يدرك ومنهم من يتهم الشرع ومنهم  يؤدي إلى أمور أوالا 

ن يبحث عن رخص ومنهم من يقول فرصة مادام وجد خالف شوفوا من يتهم أهل العلم ومنهم م
األنسب ومنهم الور ع شديد الوَرع الذي يصل ورعه إلى حد الوسوسة ومنهم المتساهل شديد 
 التساهل المقصود مثل هذا العوام ما ينبغي أن يطلعوا عليه لكن عاد أمر وقع ما يمكن إيه نعم.

 طالب: ...............
وبث الشبه في بيوت المسلمين وكيف يستطاع اجتثاث هذه الشبه فأمر محي ر فعلى  أما العقائد

أهل السنة أن يبادروا بعرض ما عندهم من حق قبل أن يباَدروا فإذا وجد من يبادرهم يدرؤون هذا 
 الشر بقدر المستطاع ألنه منكر تجب إزالته.

 طالب: ...............
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اعد العامة المنتزعة من النصوص الشرعية وش معنى هذا؟ ال بد أن يكون الفهم على ضوء القو 
 ويقول من جر إزاره خيالء.. كم  ل.. «ما أسفل من الكعبين ففي النار»لما يأتينا يقول 

 طالب: ...............
ذا اختلف  هذه عقوبة وهذه عقوبة هذه عقوبة تختص بالفعل هذا وهذه عقوبة.. الحكم مختلف وا 

لمطلق على المقيد مع اختالف الحكم نعم لو اتحد الحكم من جر إزاره الحكم ال يجوز حمل ا
خيالء ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار قلنا يجب حمل المطلق على المقيد لالتحاد في 
الحكم لكن مادام اختلف في الحكم تحمل هذه الصورة على حكم والصورة الثانية على حكم 

 لمقيد في هذه الصورة.مستقل فال يحمل المطلق على ا
 طالب: ...............

قيد لكن العقوبة مختلفة مال، العقوبة مختلفة لو صارت العقوبة واحدة قلنا يحمل المطلق على ال
 مقيد.فال يحمل المطلق على ال تبعاا الختالف العقوبة إذاا الحكم مختلف

 طالب: ...............
 وش فيهم؟

 طالب: ...............
يحمل المطلق على المقيد نقول هذا مطلق يقيد بالخيالء الحكم الذي هو ال ينظر هللا إليه هنا 

يقيَّد بنظيره ويبقى أن المسبل مجرد إسبال ال يتناوله هذا الحكم إنما يتناوله الحكم الثاني ففي 
 النار.

 أحسن هللا إليك.
صلى هللا عليه -ره النبي وكذلك بالل رضي هللا عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع أم

برده ولم يرت  ب ولم يرت  ب على ذلك حكم أكل الربا من التمر حكم آكل ولم يرتب على  -وسلم
ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم وكذلك عدي بن 

 حاتم وجماعة وجماعة..
 الكالم..؟

 إيه نعم يا شيخ..
 ......طالب: .........

 وش هو؟
 طالب: ...............

 ا.إذاا تأخرنا جدا 
 طالب: ...............
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موانع لحوق الوعيد وهللا موقف طيب بس عاد باقي مجرد أمثلة لما تقدم نسردها سرد ألن الموانع 
 موقف طيب.

 طالب: ...............
 وين؟

 طالب: ...............
 بعيدة.موانع لحوق الوعيد قريبة ما هي 

 أحسن هللا إليك.
 وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي هللا عنهم.

ا هو إذا حصل رد ال بد أن يحصل عول يعني إذا أطلنا في هذا ما يلحق من الدروس نخففه جدا 
 ا بأن األسبوع القادم ما فيه درس أنا عندي سفر إن شاء هللا تعالى.ونطيل الطرف الثاني علما 

معناه الحبال   ٤٥٢البقرة:  ژ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژلما اعتقدوا أن قوله تعالى: 
 معناه الحبال البيض والسود فكان أحد..

المحسوسة الحبال المحسوسة أن أحدهم يضع الحبل تحت وساده األبيض واألسود حتى يتبين 
 له.

 أحسن هللا إليك.
ويأكل حتى يتبين له أحدهما من اآلخر فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود 

دي إن وسادك إذ ا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد لعَ  -صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 
 الليل فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكالم.

عرض الوساد وعرض القفى كلها تدل على الغفعلة عندهم لكن العرب يكنون بهذا عن الغفلة 
 عريض حسي.وساد يحتمل عقالين 

فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكالم ولم يرتب على هذا الفعل ذم ولم يرت ب على هذا الفعل ذم 
ن كان من أعظم الكبائر بخالف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب  من أفطر في رمضان وا 

إذا لم  قتلوه قتلهم هللا، هال  سألوا»قال  -صلى هللا عليه وسلم-الغسل فاغتسل فمات فإنه 
فإن هؤالء أخطؤوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم  «يعلموا فإنما شفاء العي السؤال

 ا وال دية والخطأ في العفو والترك.وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قَود  
 ما هو مثل الخطأ في اإليجاد والفعل.

 أحسن هللا إليك.
دية وال كفارة لما قتل الذي قال ال إله إال هللا في  ا والود  بن زيد قَ وكذلك لم يوجب على أسامة 

ا جواز قتله بناء على أن هذا اإلسالم ليس ا فإنه كان معتقد  غزوة الحرقات فأنه كان معتقد  
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بصحيح مع أن قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي 
ن كان من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم لم ي ضم ن كان قتلهم وا  ن بقود وال دية وال كفارة وا 

ا وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد ال يحتاج أن يذكر في كل قتلهم وقتالهم محرم  
خطاب الستقرار العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخالص العمل هلل 

ر قيام  وبعدم حبوط العمل بالردة ثم إن هذا الشرط ال ي ذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث ق د  
ب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع.  الموج 

 انتهى يا شيخ وصلنا إلى موانع لحوق..
 يكفي يكفي..

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد..
 أحسن هللا إليك.
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 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم:
ومنها الحسنات الماحية للسيئات  وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها االستغفار

 ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. ..ومنها بالء الدنيا ومصائبها ومنها
 وهذه أعظمها وأوسعها.

فإذا عدمت هذه األسباب كلها ولم ت عدم إال في حق من عتى وتمرد وشرد عن هللا وشرد على 
لوعيد به وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل هللا شرود البعير على أهله فهنالك يلحق ا

ه أما أن كل  سبب في هذا العذاب فيستفاد منه ذلك فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه وقبح 
 ا.شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطع  

ال يقدم على المعصية لكن فبال شك يعني حتى مع توافر هذه األسباب ينبغي للمسلم أال يغتر 
ا ال يجوز ا مختارا إذا وقعت منه يتعرض لهذه األسباب أما قبل وقوعها ال يجوز له أن يقدم طائعا 

 له ذلك لكن إذا وقعت غلبته نفسه وهواه وشيطانه عليه أن يتعرض لهذه األسباب.
 طالب: ...............

من توضأ نحو وضوئي »ح في البخاري ومع ذلك ال تغتروا ومع ذلك ال تغتروا جاء في الصحي
ا عبده ورسوله دخل الجنة من ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا ن هذا وقال أشهد أ

يحسن  ..يحسن العمل الا ا وج  فعلى اإلنسان أن يكون خائفا  «أي أبوابها الثمانية شاء وال تغتروا
 العمل ويتقنه ويبتعد عما نهي عنه وعلَّه أن يختم له بخير.

 طالب: ...............
ما فيه أعظم من   ٤١١األعراف:  ژ ٹٹ         ٹ ٹ ٿ ژسعة رحمة هللا ما فيه أعظم من.. 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژهذه لكن ما لهم للنصوص األخرى 

ني ما ننظر بعين واحدة ننظر إلى هذا الوعد وسعة رحمة هللا يع  ١٢ - ١٥الحجر:  ژ جئ ی
 ونثق بوعد هللا جل وعال لكن نخاف نخاف من أعمالنا واال..وأنه أرحم الراحمين 

 طالب: ...............
ال، ما أذن ما أذن األصل أن المعصية محرمة تبقى أن المعصية محرمة وهذا من ضمن 

د لئال نغتر بالوعيد بالوعد فنأمن من مكر هللا وجاءت نصوص الوعد يقابلها نصوص الوعي
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نصوص الوعد لئال نعتمد على نصوص الوعيد فنقنط ونيأس من روح هللا كالهما محرم نسأل هللا 
 العافية.

 طالب: ...............
لكن ينبغي أن نفهم أن االستغفار ليس باللسان فقط االستغفار طلب المغفرة وطلب المغفرة تتوفر 

روطها فإذا توافرت هذه الشروط له ذلك شريطة أن ُيضمن له أنه يوفق للتوبة كلما أذنب يوفق بش
 للتوبة النصوح كلما أذنب وهذا دونه ما دونه ما كل يوفق للتوبة.

 طالب: ...............
 وش فيه؟

 طالب: ...............
فل الهي وفي نيتك العود إلى المقصود أن االستغفار ما هو معناه استغفروا هللا وأنت قلب غا

 ا.الذنب ما يمكن هذا أبدا 
 طالب: ...............

 الصغائر الصغائر الصغائر.
 طالب: ...............

وش المانع؟ النصوص تدل على تكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة الحافظ ابن حجر له رسالة في 
 هذا الباب له رسالة في هذا الباب.

 ...............طالب: 
الكبائر تحتاج إلى توبة تحتاج إلى توبة إن لم تصادف صغائر خففت الكبائر وشبه المستحيل 

 أن توجد الكبائر مع فقد الصغائر.
 طالب: ...............

 الشهادة الشهادة تكف  ر إال الدين.
 أحسن هللا إليك.

على وجود الشرط وزوال المانع  ا لتوقف ذلك المسببقال رحمه هللا تعالى: فهذا باطل قطع  
يضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فال يخلو من ثالثة أقسام أوال   ا ا جائز  إما أن يكون ترك   وا 

باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه وال قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو 
فهذا ال يشك مسلم أن صاحبه الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي هللا عنهم 

 ا.ال يلحقه من معر ة الترك شيء ثاني  
يعني ما بلغه ما بلغه النص فيعمل بالمنسوخ قبل أن يقف على الناسخ ويعمل بالعام قبل أن يقف 
على المخصص ويعمل بالمطلق قبل أن يقف على المقيد وهكذا قبل أن يبلغه يعمل لكن عليه 
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ذا أن يجتهد إذا كان من أهل الن ظر عليه أن يجتهد في النظر في األدلة وما جاء عن الشرع وا 
 كان مقلد فرضه أن يسأل أهل العلم.

 أحسن هللا إليك.
 طالب: ...............

 فال عليه إن شاء هللا.الكالم على التوفيق إن وفق  ..على كل حال إن وفق للشهادة يمحو هللا
 طالب: ...............

.ص  ولو مُ   ر 
 هللا إليك.أحسن 
ما  ا غير جائز فهذا ال يكاد يصدر من األئمة إن شاء هللا تعالى لكن الذي قد أن يكون ترك  وا 

ي خاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصر ا في درك الحكم تلك المسألة فيقول مع عدم 
ر في االستدالل فيقول قبل أن يبل ن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقص  غ النظر أسباب القول وا 

 النظر نهايته مع كونه.
ذا تأمله وأعاد فيه النظر وجد أن ما الح له ليس  نعم يلوح له معنى من الحديث معنى بسرعة وا 
بصحيح فال بد أن يتأنى ويتمعن في الدليل كما أن على المفتي أن يتأمل السؤال ينظر في 

يسكت ُيسأل فيسكت وهو المؤيد ُيسال ف -عليه الصالة والسالم-السؤال في مناسبات كثيرة النبي 
ا للوحي أو يكون تربية لمن يأتي بعده ممن يوقع عن هللا أال بالوحي فإما أن يكون سكوته انتظارا 

ويجيب بجواب أصاب أو أخطأ يستعجل ألن بعض الناس يالَحظ أنه يتلقف السؤال قبل أن يتم 
 هذا. أهذا خط

 طالب: ...............
 وين؟

 ....طالب: ...........
وما يقابله ويضاده  -عليه الصالة والسالم-الترك غير جائز يعني بلغه حديث ثابت عن النبي 

ليس في قوته فترك األقوى ال يجوز ترك األقوى ال يجوز ترك الحديث لمجرد قاعدة مشى عليها 
يث اإلمام ألنه يوجد في بعض المذاهب تقديم القواعد العامة عندهم في مذهبهم على على األحاد

 على األحاديث وهذا ال يجوز له ذلك.
 أحسن هللا إليك.

ا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض قال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسك  
 يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده.

الذي تعود على أمر وعاش عليه واعتاد عليه خالص تقفل ذهنه عن فهم النص على خالف ما 
اعتاده خالص اعتاد على هذا األمر ما عاد عنده استعداد ينظر فيه نظرة أخرى وبعض الناس 
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ا إلى تضعيف الخبر الذي من المتعصبة يبلغه الحديث المخالف لما هو عليه فيسعى جاهدا 
بتلى مبتلى بإيش أن الخبر ال يثبت يا أخي وش عالقتك أنت أنت مسلم مُ  وصله وفي أمني ته

 ؟مبتلى بتكاليف باالنتقال من من مرجوح إلى راجح مبتلى واال كيف يبتلى المسلم بالنسخ مثالا 
يكلف بعمل من األعمال ثم يقال له ال اترك هذا العمل وانتقل إلى غيره هذا امتحان للمكلفين هل 

 ا لما جاء عن هللا وعن رسوله أو ال.الشرع وهل يقتفوا يكون هواهم تبعا  يدوروا مع نصوص
 طالب: ...............

هو كثير من من من الباحثين كثير من الباحثين يجعل الراجح متقرر في ذهنه قبل أن يبحث 
المسألة متقرر ثم بعد ذلك يجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من بيان أو اطالع ليقرر ما 

رجح عنده قبل البحث وقد جاء شخص عنده رسالة مرجح المسائل كلها باحث المسائل ومرجح ت
جت وال جمعت تارك لها فراغات يبي ينظر في قبل أن ينظر في األدلة األدلة ما بعد ُخر   

 ا.الكمبيوتر ويسدد هالفراغات مثل هذا ال يجوز مطلقا 
 المسألة ثم يستدل؟هل األولى االستدالل للمسألة أو النظر في طالب: 

يعني هل النظر في المسألة أو النظر في الدليل ثم االستنباط منه يعني هل النظر في المسألة 
 و النظر في الدليل واالستنباط له.دالل لها أتواالس

 ......اسمه دليل يا شيخ..طالب: 
السنة واال ا يعني طالب علم مبتدئ هل يقال له انظر عليك في كتب ال ال هذه متصورة جدا 

 ؟بكتب الفقه
 طالب: ...............

كتب الفقه طالب مبتدئ عليه بكتب الفقه وينظر في هذه المسائل ويستدل لها ويرجح ألن كتب 
السنة ما تجمع لك الناسخ والمنسوخ في مكان واحد المطلق والمقيد في مكان واحد تلقى المطلق 

أو بمسند أبي يعلى المقي د لكن الفقهاء  في البخاري ويجيك عقب عشرين سنة في ابن ماجه
يجمعونها لك جميع وما عليك إال أن تستدل لهذه المسائل ال تعمل بالمسائل مجردة استدل لهذه 

عما يثبت  ..المسائل أنت اآلن صار أمامك خيط ماسك خيط أنت اآلن تبحث عن عما تستدل
اعتنيت بكتاب مختصر تصورت هذه المسائل التي أنت بصددها فإذا عملت بكتاب مختصر أو 

وافق ومن خالف ودليلهم خلصت الكتاب الصغير ما هو  مسائله واستدللت لها ونظرت من
 بدستور بحيث ال تحيد عنه ال، العبرة باألدلة لكن هذا كالدليل لك يسوقك إلى البحث عن األدلة.

 طالب: ...............
عبد القادر بن بدران شرح وافي أقول هذه  هذه الطريقة معروفة عند أهل العلم شرحها الشيخ

طريقة أنك تفهم كالم أهل العلم بنفسك وتشرح بنفسك تشرح المقطع الذي حفظته بنفسك ثم بعد 
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ذلك تقابل شرحك بشروح أهل العلم بحيث إذا وجد عندك خطأ تصحح هذا الخطأ ثم يثبت عندك 
 الصواب طريقة معروفة ومأثورة عند أهل العلم.

 ............طالب: ...
 إيه معروف.

ن كان لم يقل إال باالجتهاد واالستدالل فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه االجتهاد قد ال  وا 
ينضبط للمجتهد ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أال يكون االجتهاد المعتبر قد وجد 

قوبة الذنب بصاحبه في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوب لكن لحوق الوعيد لكن لحوق ع
إنما ت نال إنما َتنال من لم يتب وقد يمحوها االستغفار واإلحسان والبالء والشفاعة والرحمة ولم 

حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو  ..يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما لم
ثبات  من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدالئل ذلك القول نفي ا و  ا فإن هذين ا 

القضاة ثالثة قاضيان في النار وقاٍض في » -صلى هللا عليه وسلم-في النار كما قال النبي 
 .«الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم فقضى به وأما..

 صحيح علم الحق وقضى به علم  الحق وقضى به.
 أحسن هللا إليك.

قضى للناس على جهل ورجل علم فرجل علم الحق فقضى به وأما الذان في النار فرجل »
 .«الحق وقضى بخالفه

ولو أصاب يعني إذا قضى على جهل ولو أصاب الحق ولو أصاب الحق ال يجوز له أن يقضي 
 الحق وأما الذي قضى على خالف الحق هذا ظاهر.

 أحسن هللا إليك.
بي ناه فلو ا له موانع كما والمفتون والم فتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعي ن أيض  

ف رض وقوع بعض بعض هذا من بعض األعيان من العلماء المحمودين عند األمة مع أن هذا 
بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه األسباب ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على 

 اإلطالق فإن..
العصمة ليست  نعم ألن كونه يقع من العالم الزلة والزلتان واألمور اليسيرة معفوة بال شك ألنه

 متصورة كل يخطئ من يعرى من الخطأ والنسيان؟ 
 أحسن هللا إليك.

ز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما فإنا ال نعتقد في القوم العصمة بل نجو   
ين على ذنب ليسوا  اختصهم هللا به من األعمال الصالحة واألحوال السنية وأنهم لم يكونوا مصر 

من الصحابة رضي هللا عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى  بأعلى درجة
والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي هللا عنهم وغير ذلك ثم إننا مع العلم بأن التارك 
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ا الموصوف معذور بل مأجور ال يمنعنا أن نتبع األحاديث الصحيحة التي ال نعلم لها معارض  
ب تبليغها وهذا مما ال و جوب العمل بها على األمة ووجوب تبليغها ووجيدفعها وأن نعتقد و 

يختلف العلماء فيه ثم هذه األحاديث منقسمة إلى اتفاق إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل 
صلى هللا عليه -باألحاديث القطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول هللا 

لى ما داللته ظاهرة غير قطعية فأما األول فيجب قاله وتيقنا أن -وسلم ه أراد به تلك الصورة وا 
 اعتقاد.

ن وجد في بعض دالالته الظني القرآن  ألن األخبار أما بالنسبة للقرآن فهو قطعي الثبوت وا 
   ڑ ژقطعي الثبوت وفي بعض دالالته على بعض األحكام ما يكون في حيز الظن كداللة 

هذه   ٠الكوثر:  ژ ڑ   ڑ ژ على صالة العيد مثالا   ٠الكوثر:  ژ ژ ژ ژ  ٠الكوثر:  ژ ڑ
تحتمل معاني نحر األضحية والهدي ووضع اليدين على النحر المقصود أن ما فيه شيء قطع 
يدل على المراد لكن هناك غلبة الظن فليست داللته على صالة العيد قطعية وليست داللته على 
نحر األضحية والهدي قطعية أما ثبوتها قطعي هذه مسألة بالنسبة للسنة فيها ما هو قطعي 

قطعي الداللة ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الداللة بالقرآن ومنها العكس ما هو ظني  الثبوت
الثبوت قطعي الداللة ومنها ما هو ظني الثبوت ظني الداللة فالقسمة رباعية مع وجوب العمل 

 بغلبة الظن مع وجوب العمل بغلبة الظن في الطرفين في الثبوت والداللة.
وهذا مما ال خالف فيه بين العلماء في الجملة  ا وعمال  جبه علم  فأما األول فيجب اعتقاد مو 

هو قطعي الداللة  إنما قد يختلفون في بعض األخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي وهل
 أو ليس بقطعيها؟

 طالب: ...............
 ظني الداللة إذا كانت راجح إذا ترجح عندك خالص الظن الراجح معروف هذا.

 ............طالب: ...
ال، هو المسألة في داللة النص على المراد النص يحتمل أمرين أحدهما راجح والثاني مرجوح 

 يجب العمل بالراجح والراجح هو الظني لكن لو كانت ما تحتمل إال شيء واحد صارت قطعي.
 أحسن هللا إليك.

الذي اتفقت على العمل مثل اختالفهم في خبر الواحد الذي تلقته األمة بالقبول والتصديق أو 
 به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف..

نعم ألن ألن هذه قرينة على ثبوتها تلقي األمة له بالقبول قرينة وخبر الواحد إذا احتفت به القرائن 
 أفاد القطع أفاد العلم اليقيني.

 أحسن هللا إليك.
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أنه ال يفيده وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق وذهب طوائف من المتكملين إلى 
 ا من أناس..بعضها بعض  

يعني من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم كون الحديث مخرج في الصحيحين 
والصحيحين تلقتهما األمة بالقبول منها أن يكون مروي بطرق وأسانيد متباينة سالمة عن القوادح 

ن لم يبلغ ح د التواتر هذه قرينة من القرائن أن يتداوله األئمة بالرواية يرويه إمام عن والعلل وا 
إمام عن إمام عن إمام ألنه لو أخطأ فيه إمام ما وافقه اإلمام الذي يليه فهذه قرينة تدل على 

 القطع بثبوته.
 ؟أحسن هللا إليك

 وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق..
لك رحمه هللا أخطأ في بعض األحاديث اإلمام مالك لو كان هذا يعني لو افترضنا أن اإلمام ما

هذا الخبر رواه عن  ؟الحديث مروي عنه من طريق الشافعي يوافقه الشافعي على هذا الخطأ
على لكن إذا تتابعوا هؤالء األئمة النقاد  ..؟الشافعي اإلمام أحمد هل يوافق اإلمام أحمد على

ن حفظ له شيء من الخطأ.رواية هذا الخبر جزمنا بأن اإلما  م مالك ضبط وأتقن وا 
 أحسن هللا إليك.

ا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعض  
ن اليقيني لمن كان عالم   ا بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر وا 

 م يشاركه في ذلك ولهذا كان..كان العلم بذلك الخبر ال يحصل لمن ل
ن اعتقد ثقة هؤالء الرواة لكن هذه الضمائم وهذه القرائن لما تجردت  ممن لم يشاركه في ذلك وا 
عند هذا عند هذا المخَبر الثاني ما أفادته العلم ما أفادته العلم أنت تعرف أن الشيخ الفالني 

تحلف على كالمه خبره يفيد يفيدك عندك ثقة مائة بالمائة وعاصرته وسافرت معه بحيث تكون 
العلم لكن شخص آخر يعرف أن هذا من علماء المسلمين وثقة من الثقات وعالم عامل لكن 

 معرفته به ليست كمعرفتك به ما احتفت القرائن بخبره بحيث يجزم به ويقطع به.
 طالب: ...............

 وش هو؟
 طالب: ...............

 من إيش؟ 
 ......طالب: .........

إال حفت به قرينة واال كل شخص يتصور منه الخطأ والسهو والنسيان كل شخص  ؟العلم القطعي
حتى الصحابة وقع منهم الصحابة رضوان هللا عليهم حصل منهم بعض استدرك بعضهم على 
بعض ابن عمر وهم عائشة حصل منها وغيره حصل فوجود هذه األمور تجعل أخبار المنفرد من 
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يد القطع نعم يغلب على الظن اإلمام مالك نجم السنن حصل منه بعض األوهام هؤالء ال يف
فوجود هذه األوهام تجعل الخبر ينزل عن درجة العلم اليقيني الذي هو مائة بالمائة يعني وجوده 

إلى تسعة وتسعين وبعض الناس إلى وقوعه مثل الشمس فوجود هذه االحتماالت تنزل الخبر 
إلى تسعين وبعضهم إلى سبعين الناس يتفاوتون لكن وجود قرائن  ثمانية وتسعين وبعضهم

وضمائم تكون في مقابل هذا االحتمال الثاني احتمال النقيض فيرتفع خبره إلى مائة بالمائة وهو 
 العلم اليقيني.

 طالب: ..............
 هذا كالم ابن عمر.

 أحسن هللا إليك.
بحرون في معرفته رحمهم هللا قد يحصل لهم اليقين ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المت

ن كان غيرهم من العلماء قد ال يظن صدقها.  التام بأخباٍر وا 
نعم ألنه الح لهم بالقرائن ثبوت هذه األخبار أما الذي ينظر على حسب القواعد غير متمكن من 

لخبر ملز م لهم كما ألزم معرفة القرائن التي وصل إليها األئمة المتقدمون قد ال يصل قد ال يكون ا
 األئمة الكبار.

 أحسن هللا إليك.
ن كان غيرهم من العلماء قد ال يظن ال يظن صدقها فضال   عن العلم بصدقها ومبنى هذا  وا 

 على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صدق..
من جهة واحدة يكون أصلها واحد  كثرة المخبرين يعني يرد الخبر بأسانيد متباينة يعني ما جاءت

 متباينة سالمة من القوادح والعلل هذه قرينة تدل على أن الخبر محفوظ.
 ومن صفات المخبرين أخرى ومن نفس اإلخبار..
 من صفات المخبرين إذا كانوا أئمة مثل ما أوردنا.

المخَبر به ومن ومن نفس اإلخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخَبر له أخرى ومن األمر 
 أخرى.

ا أن المخب ر إذا جاءك خبر تبين وقوعه خالص جزمنا يقينا  من األمر المخَبر به كوقوعه مثالا 
 صادق.

 طالب: ..............
 نفس طريقة اإلخبار يعني األمور التي احتفت ببلوغك الخبر.

ولو كان ووقعت...  -صلى هللا عليه وسلم-طالب: بعض األخبار التي أخبر عنها الرسول 
 الحديث ضعيف هل يصحح بوقوعه؟

 هو ما كل شيء صحيح صحيح لمطابقته تصح نسبته ما يلزم.



 

 

 
60 

 60 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

 طالب: ..............
سمعت خبر إذا ُشق أبو قبيس فانتظر الساعة ُشق أبو قبيس  مثالا  .. ال، أنا أقول ال يلزم لو

ك واحد قال الواحد نصف تنظر في أسانيده ما تجد أسانيد تقول هذا حديث تصح نسبته؟! لو جاء
ال ال ما يلزم لكن إذا كان الخبر محتم ل  ؟االثنين نقول هذا صحيح يطابق الواقع إذاا تصح نسبته
قه الواقع نعم.  للتضعيف والتقوية وسنده ال بأس به يصد 

 أحسن هللا إليك.
الذي الحفظ عليه من الديانة و قليل أفاد خبرهم العلم بما هم  قال رحمه هللا تعالى: فرب عددٍ 

وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد ال يفيد خبرهم العلم هذا معه كذبهم كذبهم أو خطؤهم  يؤمن
هو الحق الذي ال ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من الم تكلمين 
وطوائف من المتكلمين وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم 

 خبرهم بقضية أفاد خبر مثل أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية.
وهذا قول من يقول بأن التواتر محدد بعدد بعضهم يقول أربعة وبعضهم يقول عشرة وبعضهم 
يقول أربعين وبعضهم يقول سبعين بناء على أنه حصل العلم بهذا العدد في قضية من القضايا 

 لعدد يفيد العلم لكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح.إذاا كل خبر يأتي بمثل هذا ا
 أحسن هللا إليك.
ا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في وهذا باطل قطع  

العلم بالخبر فلم نذكره ألن تلك القرائن ألن تلك القرائن قد تفيد قد تفيد العلم لو تجردت عن 
ذا كانت بن فسها قد تفيد العلم قد تفيد العلم لم ت جعل تابعة للخبر على اإلطالق كما لم الخبر وا 

لى الظن أخرى.ي جعل الخبر الخبر  تابع    ا لها بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وا 
ا ينضم أحدها عن ا الخبر يتجرد عن القرائن وأحيانا ا القرائن تتجرد عن الخبر وأحيانا نعم أحيانا 

واليمين أو عنده شاهد فقط إذا ُوجد الشاهدان المعتبران ينما يحكم بالشاهد اآلخر فالقاضي ح
ذا وجد شاهد وقرينة تصد   شرعا  ق خبر هذا الشاهد الجمهور ال يعتبرون ا حكم بقول المخبرين وا 

هذه القرينة ألن القرائن فرع عن الشهادة عن البي نة المعتبرة ال بد أن تنضم القرينة إلى البي  نة 
برة لكن الذي مشى عليه ابن القيم رحمه هللا في الطرق الحكمية هو أنه قد يحكم بالقرائن المعت

 فقط ولو من غير شهادة بالقرائن يحكم فقط من غير شهادة.
 طالب: ..............

بالشم وسليمان بطريقته المعروفة لكن لو ابن القيم ينظر يقول لو أنت في بلد ما حكم عمر 
يلبسون أهله العمامة ال يلبسون العمامة وشخص من بلد يلبسون العمامة أنت بشماغك في مصر 
أو في الشام جاء واحد مصري وأخذ شماغك وتتقاضون يقول لي وأنت تقول لي يحكم لك واال 

ة تدل على إيش؟ أنه لك ألن هذا من ملبوسكم لو وجد شخص بدون عمامة يحكم له هو؟ القرين
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وآخر عليه عمامة وبإيده عمامة الذي يغلب على الظن القرينة تدل على أن هذا أخذ عمامة هذا 
ن كانت ليست قطعية والجمهور ال يحكمون بمفردها لكن قد تقوى هذه القرائن حتى يكون  وا 

ون بعضها فوق شهادة الشهود بمعنى أنه لو وجد قلم قلم مثل بعضها فوق شهادة الشهود قد يك
هذا معك منه هذا فقط ومع آخر هذا هذا معروف الداللة على أنه لك يقول لي ُيصد ق واال ما 
يصدق؟ القرينة هذه دلت أقوى من لو جاء بشاهد وقال إنه لي ألن أنت معك القطعة الكبرى منه 

ا القلم فهذه القرينة عند ابن القيم ومن يقول بقوله أقوى من ا لهذوهو ما بقي إال هذه هذه قطعا 
ن تعاَرض هذا الظاهر مع األصل األصل أن هذه بيده فهي له هذا  مجرد شهادة الشهود وا 
األصل لكن الظاهر أنه لك والظاهر في مثل هذه الصورة مؤيَّد بالقرينة فهو أقوى من األصل 

ح عليه.  فيرجَّ
 طويل المقطع؟ وش بقي؟

 قي الخالف في كون الداللة قطعية نص صفحة.ب
 اجردها اجردها موضوع مهم جدا لكن وش نسوي.

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره ألن تلك القرائن قد تفيد 
ذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على اإلطالق  العلم لو تجردت عن الخبر وا 
ن اتفق  لى الظن أخرى وا  كما لم يجعل الخبر تابع ا لها بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وا 

ن اتفق اجتماع ما يوجب العلم..  اجتماع ما يوجب العلم وا 
ا للمخبر أن المخبر في بعض أحواله يتجرد خبره عن هذه  كون القرينة غير تابع البينة غير تابعا

ره إذا تجرد عن هذه القرينة فال تالزم بين هذه القرينة وبين حال القرينة فُيرد أو يرجح عليه غي
 المخبر.

ن اتفق اجتماع ما يوجب العلم بهما به منهما أو اجتماع موجب موجب العلم من أحدهما  وا 
وموجب الظن من اآلخر وكل وكل من كان باألخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار ال يقطع 

 بصدقها من ليس مثله وهللا أعلم.
قد يقطع بخبر من غير نظر في إسناده والكبار  نعم أهل العلم الذين عانوا علم الحديث مثالا 

تأهلوا أقول تأهلوا عندك  .. يكفيهم في هذا الباب الشم على ما قالوا لماذا؟ ألنهم عندهم من من
قوا أصول وعندك قواعد وعندك ضوابط من المتأخرين ومن يأخذ عنهم عندهم لكن ما تأهلوا ليرت

 إلى مصاف المتقدمين الذين هم األصل في الباب.
 اللهم صل على محمد وعلى...
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 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم:
 ؟وتارة يختلفون في كون الداللة قطعية باختالفهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر

ذا كان ظا ا فهل فيه ما ينفي االحتمال المرجوح أو ال؟ فهل فيه ما ينفي االحتمال المرجوح هر  وا 
ا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بداللة أحاديث ال يقطع بها غيرهم إما أو ال؟ وهذا أيض  

لعلمهم بأن الحديث ال يحتمل إال ذلك المعنى أو لعلمهم بأن المعنى اآلخر يمنع حمل الحديث 
 منع حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من األدلة الموجبة لمقطع.عليه ي  

نعم الحديث يحتمل وجوه الحديث الذي يحتمل وجوها يأخذ بكل وجه بعض أهل العلم وعندهم من 
حات ما يرجح ما اعتمدوه وقد يكون عند بعضهم من الموانع ما يمنع اعتماد الدالئل والمرج   

االحتمال الثاني هذه المسألة واسعة في فهم النصوص وال ُيلزم أحد بفهم غيره ال ُيلزم  أحد بفهم 
غيره لكن هذا ألهل العلم أهل النظر في النصوص الذين لهم أن يفسروا كالم هللا جل وعال 

الذين يؤوون ويرجعون إلى علم وليس لكل أحد أن يفهم  -يه الصالة والسالمعل-وكالم رسوله 
ويأتي بفهم جديد ال يعتمد على فهم  «رب مبلغ أوعى من سامع»من النصوص ويحتج بمثل 

سلف هذه األمة وأئمتها نعم قد يفتح هللا جل وعال على إنسان ما يرجح به بين المسائل ولذا جاء 
ليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك قد يتبين لك ما لم يتبين سؤال السؤال في صالة ال

لشيخك وقد يتبين لشيخك ما لم يتبين لشيخه وكل هذا لمن أدام النظر في كالم سلف هذه األمة 
يأتي شخص يفهم من النص  أما االسيما الصحابة والتابعين الذين فهموا النصوص على وجهه

 يعرف بإدامة النظر في كالم أهل العلم مثل هذا في الغالب ال فهما جديد وهو ال يعرف بعلم وال
 ا لهواه وهللا المستعان.يوفق أن يكون فهمه تبعا 

 وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب فهذا يجب العمل به في األحكام الشرعية.
لمبني على والراجح هذا ا ..ألنه الراجح الراجح الراجح هو المعمول به في األحكام سواء كان

غلبة الظن يعني المسألة تحتمل النقيض لكن النقيض مرجوح واالحتمال الظاهر هو األقوى 
فالعمل بالظاهر الذي هو الراجح متعين في األحكام كما أن الخبر في األصل الذي داللته ظاهرة 

وت راجح وثبوته ظاهر بمعنى  أنه ليس بقطعي ال قطعي الداللة وال قطعي الثبوت إنما راجح الثب
 الداللة هذا يجب العمل به ألن العمل بغلبة الظن واجب.

 طالب: ..............
لنا به له أكثر من معنى إيه يمنع حمل الحديث عليه لوجود أدلة أخرى مثل المحروم الذي مث  

المفلس له أكثر من معنى معنى شرعي يأتي في نص يكون الظاهر فيه أنه من كان عنده مال 
ا هذا أفلس ويحمل عليه بعض النصوص فقد هذه األموال افتقر بعد أن كان غنيا فأفلس يعني 
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ن جاء به نص لو عندك حديث من وجد ماله عند رجل قد أفلس  ويمنع من إرادة المعنى اآلخر وا 
وش المانع  «أتدرون من المفلس»فهو أحق به هل يمكن أن تحمل هذا الحديث على ما جاء في 

 من حمله؟ 
 ........طالب: ......

 نعم فيه فيه نصوص تمنع من حمله على هذا وهو شرعي ثابت بالنص.
 أحسن هللا إليك.

قال رحمه هللا تعالى: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في األحكام الشرعية 
ا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه ا علمي  باتفاق العلماء المعتبرين فإن كان قد تضمن حكم  

ا على فعل فإنه يجب فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيد  
 العمل به.
 العمُل به.

 أحسن هللا إليك.
خبر خبر الواحد إذا صح ملزم يجب العمل به في جميع أنواع الدين سواء أفاد القطع أو الظن 

ه في جميع أبواب الدين في العقائد في العبادات في المعامالت في جميع األحكام يجب العمل ب
في الفضائل في التفسير يثبت به سبب النزول وغير ذلك جميع أبواب الدين تثبت بخبر الواحد 

 إذا صح أو حسن المقصود أن يكون في دائرة القبول.
 أحسن هللا إليك.

ا وكذلك الفعل وال ي عمل به في الوعيد إال أن يكون قطعي   قال فإنه يجب العمل  به في تحريم ذلك
 لو..

يرون أن العقائد ال تثبت إال باألخبار القطعية ال بد أن تكون بالقرآن أو جمع من المبتدعة 
م ليس بصحيح الشرع متساوي األقدام المتواتر السنة أما اآلحاد ال تثبت بها عقائد لكن هذا الك

 ثبت به العقائد.الذي تثبت به األحكام ت
 ا لكن الداللة لكن الداللَة ظاهرة..وكذلك لو كان المتن قطعي  

الثبوت قطعي في القرآن لكن الداللة على صالة   ٠الكوثر:  ژ ڑ   ڑ ژ ژ ژظاهرة مثل 
العيد ليس بظاهرة يعني ليست بقطعية يستدل بها الحنفية على وجوب صالة العيد لكن ليست 

 داللة اآلية على صالة العيد قطعية.
 أحسن هللا إليك.

وعلى هذا وعلى هذا حملوا حديث عائشة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي هللا عنها المرأة 
صلى هللا عليه -أبي إسحاق السبيعي أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا 
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إال أن يتوب قالوا فعائشة رضي هللا عنها ذكرت الوعيد ألنها كانت عالمة به ونحن  -وسلم
ن كنا ال نقول بهذا الوعيد ألن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد  نعمل بخبرها في التحريم وا 

 ا.وحجة هؤالء أن الوعيد من األمور العملية فال يثبت إال بما يفيد العلم وأيض  
نأخذ من خبر عائشة تحريم الفعل لكن هل نأخذ منه إبطال الجهاد؟ ما نأخذ منه إبطال الجهاد 

 اجتهاد وزجر نعم تريد التنفير من فعله وزجره عما حصل منه. ألن هذا أوالا 
 أحسن هللا إليك.

ا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد فعلى قول فعلى ا مجتَهد  ا فإن الفعل إذا كان مجتهد  وأيض  
 قول..

السيما إذا ترجح عنده القول اآلخر ال يلحقه الوعيد إمام مجتهد مثل الشافعي رحمه هللا حينما 
إمام مجتهد إما أن يكون حمل الصورة  ؟هل نقول إنه داخل في الوعيد بجواز العينة مثالا  يقول

 .على غير ما حملها عليه أهل العلم أو أنه لم يبلغه الخبر أصالا 
 أحسن هللا إليك.

ا وال يثبت بها الوعيد إال أن فعلى قول هؤالء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم األفعال مطلق  
ة قطعية ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة تكون الدالل

 رضي هللا عنهم مع كونها ليست في مصحف عثماَن رضي هللا عنه.
مثل متتابعات صيام ثالثة أيام متتابعات صح عن ابن مسعود لكنها ليست في المصحف فمن 

ومنهم من يقول ال يلزم العمل بها  أهل العلم من يرى لزوم العمل بها ألنها صحت وثبت سندها
ألنها لم تصح قرآن وال سيقت على أنها سنة فتحمل على أنها تفسير واجتهاد من ابن مسعود 

 رضي هللا عنه.
 أحسن هللا إليك.

ا وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها وعلم   فإنها تضمنت عمال  
ة التي ال تثبت إال بيقين وذهب األكثرون من الفقهاء وهو قول ا ألنها من األمور العلميقرآن  

إلى أن هذه األحاديث حجة في جميع ما تضمنته من عامة السلف إلى أن هذه األحاديث 
والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بهذه  -صلى هللا عليه وسلم-الوعيد فإن أصحاب رسول هللا 

حون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة يصر   األحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل و
وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك ألن الوعيد من جملة األحكام الشرعية التي 
تثبت باألدلة الظاهرة تارة وباألدلة القطعية أخرى فإنه ليس المطلوب اليقين التام فإنه ليس 

ب االعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب كما المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلو 
م هذا وتوعد  أن هذا هو المطلوب في األحكام العملية وال فرق بين اعتقاد اإلنسان أن هللا حر 

منهما  فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن هللا حرمه أو توع د عليه بعقوبة معي نة حيث أن كال  
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اإلخبار عنه باألول بمطلق الدليل فكذلك يجوز اإلخبار يجوز  إخبار عن هللا تعالى فكما جاز
ا ولهذا كانوا اإلخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل بهذا في الوعيد أوكد كان صحيح  

يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما ال يتساهلون في أسانيد أحاديث األحكام 
ا كان اإلنسان قد وس على الترك فإن كان ذلك الوعيد حق  ألن اعتقاد الوعيد يحمل يحمل النف

ن لم يكن الوعيد حق   ا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر اإلنسان إذا ترك نجا وا 
ا وكذلك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاد زيادة العقوبة ألنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيض  

 ن الفعل عنده.ا فقد يخطئ فهذا الخطأ قد يهو   وال إثبات  إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفي ا 
ن.  يهو 

 أحسن هللا إليك.
ن الفعل عنده فيقع فيه.  فهذا الخطأ قد يهو  

التفريق قول الجمهور التفريق قول الجمهور وأن الفضائل تثبت بما ال تثبت به األحكام الفضائل 
المترتب واألجر المرتب عليه أو الوعيد تثبت بالضعيف عندهم ألن أصل الحكم ثابت يبقى األثر 

ال ُيحتاج فيه إال مثل ما ُيحتاج في األحكام هذه حجة الجمهور في قبول الضعيف المترتب عليه 
 في الفضائل.

 أحسن هللا إليك.
ن الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به  فهذا الخطؤ قد يهو 

فإذ ا الخطأ في االعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سبب استحقاق ذلك 
سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير أولى وبهذا الدليل 

 رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء.
مبيح لماذا؟ ألنه إذا كف عن الفعل إذا كف عن الفعل سلم من نعم قد يرجحون الحاضر على ال

اإلثم إن وجد بينما الفعل نفسه ال يترتب عليه ثواب ما يقال حرم من الثواب ألن المسألة بين 
 حاضر ومبيع.

 أحسن هللا إليك.
وسلك كثير من الفقهاء طريقة االحتياط في كثير من األحكام بناء على هذا وأما االحتياط 

 فعل فكالمجمع على حسنه..بال
واالحتياط للدين مطلوب االحتياط للدين مطلوب لكن يشترط أال يؤدي هذا االحتياط إلى ارتكاب 
محظور أو ترك مأمور شيخ اإلسالم يرى أنه إذا أدى االحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور 

 فاالحتياط في ترك هذا االحتياط.
 أحسن هللا إليك.



 

 

 

 

 

6

7  
67 

 67 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقالء في الجملة فإن كان خوفه من قال وأما االحتيا
لخوفه من الخطأ في عدم هذا االعتقاد بقي الدليل الموجب  الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابال  

والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن  ..العتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده
يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر  المعارض وليس لقائل أن

المتواتر على القراءت الزائدة على ما في المصحف ألن عدم الدليل ال يدل على ال يدل على 
عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من األمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها 

فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن وجود الشيء  كما هو طريقة طائفة من المتكلمين
مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم ألن عدم الالزم دليل على 

 الملزوم.
 لما بينهما من التالزم لما بينهما من التالزم.

 أحسن هللا إليك.
قل كتاب هللا ودينه فإنه ال يجوز على وقد علمنا أن الدواعي متوفرة أن الدواعي متوفرة على ن

ا صالة سادسة عام   األمة كتمان ما يحتاج الناس إليه إلى نقله حجة عامة فلما لم ينقل نقال  
وال سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك وباب الوعيد ليس من هذا الباب فإنه ال يجب في كل 

ذلك الفعل فثبت أن األحادي  ا كما ال يجب في حكممتواتر   وعيد على فعل أن ينقل نقال  
المتضمنة للوعيد فثبت أن األحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها يجب العمل  بها في 

د بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف مقتضاها باعتقاد باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوع  
صلى هللا عليه -النبي على شروط وله موانع وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صح عن 

وصح عنه وصح عنه من غير  «لعن هللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»أنه قال  -وسلم
البر بالبر ربا إال هاء »كما قال  «ا بيد أو ه عين الربايد  »وجه أنه قال لمن با صاعين بصاع 

الحديث وهذا يوجب دخول نوعي وهذا يوجب دخوَل نوعي الربا ربا الفضل وربا النسأ  «وهاء
 «إنما الربا في النسيئة» -صلى هللا عليه وسلم-في الحديث ثم إن الذين بلغهم قول النبي 

 ا بيد مثل ابن عباس رضي هللا عنهما.فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يد  
عليه -حديث بالل لما باع الصاع بالصاعين وقال النبي  هذا يرد عليه حديث بالل يرد عليه

هذا  «إنما الربا في النسيئة»و «ال ربا في النسيئة»لكن حديث  «أوه عين الربا» -الصالة والسالم
في الصحيح في البخاري يدل على أن الربا أشد وأعظم إال في النسيئة يعني أمر النسيئة أعظم 

ابت تحريمه بالدالئل القطعية وفي كثير من صور الربا ال من ربا الفضل مع أن ربا الفضل ث
يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة ال يمكن أن يتصور انفكاكه عن ربا النسيئة إال في 

 قضايا مثل الصاع بالصاعين.
 أحسن هللا إليك.
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مثل ابن عباس رضي هللا عنهما وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير 
ال يحل لمسلم أن يعتقد  ا وعمال  وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة األمة علم  

ا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا ألنهم فعلوا ذلك أن أحد  
ا في الجملة وكذلك ما نقل عن طائفة من فضالء المدنيين من إتيان سائغ   متأولين تأويال  

من أتى امرأة في »أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم-محاش مع ما رواه أ بو داود عن النبي ال
صلى هللا -وكذلك قد يثبت عنه  «-صلى هللا عليه وسلم-دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد 

أنه لعن في الخمرة عشرة عاصر الخمرة ومعتصرها وشاربها الحديث وثبت عنه  -عليه وسلم
 .«كل مسكر خمر»وقال  «سكر فهو خمركل شراب أ»ال من وجوه أنه ق

 طالب: ..............
 أعد.
 .«من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد»قال 

 طالب: ..............
 ُمخرَّج؟

 طالب: ..............
 فيستحل مسلم أن يقول إن فالنا وفالن كانا كافرين بما أنزل على محمد.

 زهير؟
 .............. طالب:

 ما خرج عندك األحاديث؟
 طالب: إال مخرج لكن السقط..

 إيه.
 نقف يا شيخ إذا تعبت.

 ؟وش فيه
 أقول نقف يا شيخ.

 .مواقف. وقفت على
 إيه.

 وش اللي بعده؟
 في سياق.. -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك ثبت عنه 

 طالب: ..............
 هذه انتهت ذي.

 شيخ.إيه نعم نقف عليها يا 
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 طالب: ..............
 يكفي يا شيخ يكفي..
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 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم:
أنه لعن في الخمرة عشرة عاصر الخمر  -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك قد ثبت عنه 
وقال  «كل شراب أسكر فهو خمر»حديث وثبت عنه من وجوه أنه قال ومعتصرها وشاربها ال

وخطب عمر رضي هللا عنه على منبره بين المهاجرين واألنصار فقال الخمر  «كل مسكر خمر»
 ما خامر العقل وأنزل هللا تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم..

وال يوجد في المدينة إال التمر ومع هذا كل يقول من يقول إن الخمر ال يطلق إال على ما أسكر 
من عصير العنب فقط وما عدا ذلك ليس بخمر نعم هو ملحق به في الحكم لكن ال يسمى خمر 

يدخل في هذه  «كل خمر حرام»و «كل مسكر حرام» -عليه الصالة والسالم-ومع قوله 
يم الخمر وما بالمدينة إال خمر التمر فهو نزل االسم منطبق على واقع تحر  ءالعمومات وجا

يعيشونه وال يعرفون العنب إنما يعرفون التمر ومع ذلك يأتي من يقول إن الخمر ال تسمى الخمر 
إال إذا كانت من عصير العنب والخالف في المراد بحقيقتها الشرعية واللغوية أما بالنسبة 

ار من أي نوع كانت والحد لهذا وهذا لكن يبقى أن االسم الحقيقي لإللحاق فيجمعها اإلسك
 الشرعي للخمر كل ما خامر العقل وغطاه كل مسكر خمر.

 أحسن هللا إليك.
ولم يكن شراب إلى الفضيخ لم يكن لهم من خمر األعناب شيء وقد كان رجال من أفاضل 

العنب وأن ما سوى العنب والتمر ما  أال خمر إال منمن الكوفيين يعتقدون  ا وعمال  العلماء علم  
يحرم من نبيذه إال بمقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله فال يجوز أن يقال إن هؤالء 

خر وكذلك ال يجوز أن مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أ  
فإن سبب القول العام ال بد أن  يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها

قد لعن  -صلى هللا عليه وسلم-فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم إن النبي  يكون داخال  
ا حتى بلغ عمر حتى بلغ عمر رضي هللا عنه البائع للخمر وقد باع بعض بعض الصحابة خمر  

لعن هللا اليهود حرمت »قال  -سلمصلى هللا عليه و -ا ألم يعلم أن رسول هللا فقال قاتل هللا فالن  
ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر  «عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها

رضي هللا عنه ولم يمنع عمر رضي هللا عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب 
 ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به.

عل هذا الفعل لكن اآلثار المرتبة على هذا الحكم تبقى لتوافر األسباب نعم الحكم يطلق على من ف
 وانتفاء الموانع.
 أحسن هللا إليك.
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العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون أن  -صلى هللا عليه وسلم-وقد لعن رسول هللا 
ن علم أن من نيته أن يتخذه خمر  يعتصر لغيره عنب   ع العلم ا فهذا نص في لعن العاصر ما وا 

 بأن المعذور تخلف الحكم عنه تخلف الحكم عنه لمانع وكذلك.
ا ال يجوز وهو الجمهور على منع مثل هذا منع حتى بيع العنب وبيع التمر على من يتخذه خمرا 

شريك له إذا علم بذلك التعاون على اإلثم والعدوان كذلك بيع السالح في الفتنة ال يجوز عند 
ن ذُ   ا من ذلك.عن سفيان أنه أجاز شيئا  كرعامة أهل العلم وا 
 طالب: ..............

وهو يعرف أنه إذا كان يعرف ما انفكت الجهة هو الذي أعانه هو الذي أعانه مادام يعرف هو 
 أعانه على ذلك.

 طالب: ..............
بإكراه من فعل هذا فهو كذا حكمه كذا لكن يبقى أن هذا الشخص بيعنه قد ُيعذر بجهله قد يعذر 

 قد يعذر يوجد مانع يمنع من إطالق الحكم.
 طالب: ..............

ال ال بد من.. هو يبىق أن من فعل كذا فهو كذا من فعل كذا فهو كذا السارق جاء لعنه لكن ما 
 تلعن فالن ألنه سرق فرق بين اإلجمال والتعيين عند أهل العلم.

 طالب: ..............
 ا الكالم وال يراد حقيقته قد يقال.إيه ألنه قد يقال مثل هذ

 أحسن هللا إليك.
وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح ثم إن من الفقهاء من يكرهه فقط 

إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار » -صلى هللا عليه وسلم-وقال النبي 
إذا التقى » -صلى هللا عليه وسلم-وله ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه وكذلك ق «جهنم

يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير  «المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
في القتال  ا وتأويال  حق ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار ألن لهم عذر  

 -صلى هللا عليه وسلم-ه وقال وحسنات منعت منعت المقتضى ومنعت المقتضي أن يعمل عمل
ثالثة ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب »في الحديث الصحيح 

أليم رجل على فضل ماء يمنعه ابن يمنعه ابن السبيل فيقول هللا له اليوم أمنعك فضلي كما 
ن لم يعطه بايع إماما ال يبايع إال لدني يداك ورجل منعت فضل ما لم تعمل ا إن أعطاه رضي وا 

فهذا وعيد  «ا لقد أعطي بها أكثر مما أعطيورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذب   سخط
زون للرجل أن يمنع فضل مائه فال  عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء يجو 
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الحديث أن يمنعنا هذا الخالف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث وال يمنعنا مجيء 
 نعتقد...

يحملونه على صور وما عدا ذلك يخرج عن هذا المنع هذا الماء الذي تعب عليه ونقله من مكانه 
ا من ا من بيته قريبا إلى بيته وحازه نقول له أن يمنعه وأما بالنسبة لما هو مشاع ولو كان قريبا 
يه اإلنسان أما ما حازه مضربه من مسكنه المقصود أن مثل هذا ال يملك ألنه مشاع وما تعب عل

ال ما تستقيم األمور.  إلى بيته ونقله من مكانه هذا يجوزون منعه وا 
 أحسن هللا إليك.

وقل مثل هذا في الكأل والعشب طلع لالحتشاش من صالة الصبح إلى المغرب وهو جايب له كم 
الجيران كلهم يبون منه الناس شركاء في ثالثة  من الحشيش لما أودعه في بيته جاءحمل 

الشركاء في مكانه نعم شركاء ال يجوز ألحد أن يختص به دونهم لكن إذا تعب عليه وحازه أفاده 
 االختصاص.

 أحسن هللا إليك.
-وال يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك ال يلحقه هذا الوعيد وقد قال 

وهو حديث صحيح قد روي عن رسول  «لعن هللا المحل  ل والمحل ل له» -سلمصلى هللا عليه و 
من غير وجه وعن أصحابه رضي هللا عنهم مع أن طائفة من  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 ا ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك.العلماء صححوا نكاح المحل  ل مطلق  
تصحيح النكاح قالوا هو مأجور له أجر وثواب عند هللا جل وعال بل زاد بعضهم على ذلك مع 

المحل  ل عندهم هذا فاعل معروف يريد أن يرد هذه الزوجة إلى زوجها يجتمع شملهم وأوالدهم وش 
 لكن تعاَرض النصوص بمثل هذا العلل العليلة؟! هللا المستعان. ؟المانع

 أحسن هللا إليك.
معروفة فإن قياس األصول عند األ ول أن النكاح ال يبطل  ولهم في ذلك ولهم في ذلك أعذار

ل أن النكاح ال يبطل  ..بالشروط كما ال يبطل بجهالة أحد العوضين فإن قياس األصول عند اأَلو 
بالشروط كما ال يبطل بجهالة أحد العوضين وقياس األصول عند الثاني أن العقول المجردة 

ولم يبلغ هذا الحديث هذا الحديث من قال ولم يبلغ هذا عن شرط مقترن ال تغير أحكام العقود 
الحديث  من قال هذا القول هذا هو الظاهر فإن كتبهم فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو 
بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما 

ذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حل ه على هذا يعارضه فنحن نعلم أن مثل هذا ال يصيبه ه
 ا لهذا الوعيد.الوجه وال يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب  

 سبٌب.
 أحسن هللا إليك.
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ن تخلف في حق بعض األشخاص  وال يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب  لهذا الوعيد وا 
هللا عنه زياد بن أبيه المولود على لفوات شرط أو وجود مانع وكذلك استلحاق معاوية رضي 

صلى هللا -فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته مع أن رسول هللا 
وقال  «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»قد قال  -عليه وسلم

 والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة هللا
حديث صحيح وقضى أن الولد للفراش وهو من األحكام المجمع عليها  ا وال عدال  هللا منه صرف  

فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير األب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كالم في كالم 
مع أنه ال يجوز ون الصحابة مع أنه ال يجوز أن يعي ن أحد د -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

 أن يعي ن أحد دون الصحابة.
كيف؟ كيف ُيعيَّن؟ في مسألة االنتساب إلى غير األب االنتساب إلى الجد كثير حتى عند السلف 

هل معنى هذا أنه انتسب إلى جده  «أنا ابن عبد المطلب»قال  -عليه الصالة والسالم-والنبي 
 وترك أباه؟ والرواة كثير منهم منسوب إلى جده األدنى أو األعلى.

 طالب: ..............
لى أمه أحيانا  ا ابن علية عبد هللا بن بحينة أمه هذا ُوجد لعل الوعيد الشديد فيمن كثر انتسابه وا 

ألب وهذا موجود إلى اآلن يأتي العم إلى غير أبيه بحيث ال يعرف األب ويجهل األب أو ينكر ا
هو أبوه ويتخرج  ..بابن أخيه إلى المدرسة ويسجل اسمه وأنت وش اسمك ويسجل اسمه على أنه

من المدرسة والتي تليها والثالثة إلى أن يصير كبير وينسب إلى عمه ألنه هو الذي جاء به إلى 
اسمي كذا وسجل وانتهى وأراد المدرسة وسألوه عن اسمه قال هذا اسمه وأنت وش اسمك أنا 

ور وفيه النصوص أما ظأمره خطير هذا الذي يقع في المح التعديل وعجز عن التعديل مثل هذا
أن انتسب في مجلس أو في مجالس أو كذا إلى جده أو أنا ابن فالن هو ابنه الجد أب ال يدخل 

ف عن األب فهذا خطير في مثل هذا إال إذا ُفهم من انتسابه إلى جده نفي األب أو االستنكا
 نسأل هللا العافية.

 طالب: ..............
فانتسب إليهم لكن ال يعني هذا أنه ينكر قبيلته األصلية من  معروفين سكن بجوار قبيلة مثالا 

 ا لمواليه القبيلة األولى أو لمن أعتقه أو لمن كل هذا ما يجوز.انتسب إلى القبيلة الثانية منكرا 
 ..طالب: ............

 ال، ينتسب إلى فالن ألنه غني يبي يثبت إرثه ونفقته عليه واال بس من أجل..
 طالب: ..............

 على كل حال إذا تضمن هذا االنتساب إنكار األب فالوعيد شديد نسأل هللا العافية.
 أحسن هللا إليك.
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عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد الحق له بإمكان أنه لم يبلغهم قضاء قضاء رسول  فضال  
 بأن الولد للفراش. -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

عليه الصالة -يعني في صنيع معاوية رضي هللا عنه في استلحاقه زياد ما بلغه أن النبي 
 قال كذا. -والسالم

 أحسن هللا إليك.
أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية بن زياد فإن هذا واعتقدوا أن الولد لمن 

الحكم قد يخفى على كثير من الناس السيما قبل انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية 
المقتضي للوعيد أن ي عمل  ..كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا لمقتضى لمقتضى

 السيئات وغير ذلك وهذا باب واسع. أن َيعمل عمله من حسنات تمحو
يعني إذا وجد ما يرجح الكفة األخرى فالميزان له كفتان كفة حسنات وكفة سيئات قد يرتكب 
اإلنسان عمال محرما وفيه وعيد ثابت ومحدد ثم تكون له حسنات راجحة تغتفر هذه المعصية في 

 بحور هذه تلك الحسنات.
 أحسن هللا إليك.

يدخل فيه جميع األمور المحرمة في كتاب أو سنة إذا كان بعض األئمة وهذا باب واسع فإنه 
لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك األدلة أو عارض تلك األدلة عندهم أدلة 
أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فإن التحريم له 

ا والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فيكون التحريم ثابت   أحكام من التأثيم والذم والعقوبة
ا وهذه األحكام منتفية لفوات شروط شرطها أو وجود أو وجود مانعها أو يكون التحريم منتفي  

دنا الكالم ألن  نما رد  نما رددنا الكالم ألن وا  في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره وا 
هما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم هللا واحد وأن للناس في هذه المسألة قولين أحد

من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ مخطئ معذور ومأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله 
ا إال ا لكن ال ال يترتب أثر التحريم عليه لعفو هللا عنه فإنه ال يكلف نفس  المتأول بعينه حرام  

ن كان حرام  وسعها والثاني أنه في حقه ليس بحرا ا في م لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له وا 
ا والخالف متقارب وهو شبيه حق غيره فتكون فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرام  

 باالختالف في العبارة فهذا هو الذي يمكن.
الخالف واحد ألن األثر المرتب على هذا التحريم مرتفع  اإلثم والحكم بالتفسيق هذا مرتفع ألنه 

 عذور فال أثر لمثل هذا الخالف.م
 أحسن هللا إليك.

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل محل خالف إذ العلماء 
مجمعون على االحتجاج بها في تحريم الفعل المتوع د عليه سواء كان محل سواء كان محلُّ 



 

 

 
76 

 76 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

في موارد الخالف لكن اختلفوا في ستدالل بها االوفاق أو خالف بل أكثر ما يحتاجون إليه 
 قلتم إن أحاديث االستدالل بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه فإن قيل فهال  

نما تتناول محل الوفاق وكل فعل وكل فعل ل عن فعله.  الوعيد ال تتناول محل الخالف وا 
 فاعله.

 أحسن هللا إليك.
ب أو عقاب حمل على فعل متفق على تحريمه لئال د عليه بغضوكل فعل ل عن فاعله أو ت وع   

يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو 
اآلمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق االستلزام قلنا الجواب من 

ا في محل خالف أو ال يكون فإن لم يكن ثابت   اوجوه أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابت  
ا إذا ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريمه في محل خالف قط لزم أن يكون حرام  

ن  يكون حالال   وهذا مخالف إلجماع األمة وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم وا 
 ا ولو في صورة.كان ثابت  

ما يخطئ فيه وهو في األصل محرم وأباحه لو قلنا إنه مباح ممجتهد يعني لو قلنا أن ما يفعله ال
وبالنسبة لمن عرف الدليل المحر  م محرَّم لزم عليه أن يكون العمل الواحد حرام حالل بالنسبة لهذا 

وهذا تناقض والشرع ال يأتي بمثل هذا بل هو محرم في حق الجميع ويبقى األثر المرتب عليه إذ 
تحريم حكم في الدين فسق يحكم عليه بالفسق ترد شهادته واآلثار المترتبة على هو مرتتب على 

الفسق كثيرة كما هو معروف وأثر في الدنيا وهو متوعد بوعيد ولو قلنا إنه حالل بالنسبة له لما 
رتبنا هذه األفعال إال على الشيء اليسير من من المسائل من المسائل المتفق عليها المجمع 

 عليها.
 هللا إليك. أحسن

ن كان ثابت    ا ولو في صورة فالمستحيل فالمستحيل لذلك.وا 
 طالب: ..............

ن كان..  وا 
ن كان ثابت    ا ولو في صورة.وا 

 طالب: ..............
 يقصد جنس التحريم يا شيخ..

 نعم.
ن كان ثابت   أن ا ولو في صورة فالمستحل فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما وا 

يلحقه إما أن يلحقه ذم من من إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أولى فإن 
ا والوعيد قيل إنه يلحقه أو قيل إنه ال يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاق  
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الثابت في محل الخالف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة 
 حلل الحرام في األصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فإذا جاز أن يكون التحريم..م

ألنه ألنه بفعله يكون انُتهك هذا الحرام بفعل واحد لكن بتحليله كم ممن يقلد هذا الذي أحله 
 فيسعى في انتهاك الناس لهذا المحرم فال شك أن هذا أشد وأعظم.

 طالب: ..............
 عتقاد حل له يعني ارتكب المحرم.من غير ا 

 طالب: ..............
ال ال، ارتكب فعل هذا المحرم ويعرف أنه محرم استحق العقوبة لكن هذا قال هذا العمل حالل 

 وما فعله هو تنز ه عنه ما فعله لكن فعله مائة شخص بناء على قوله حالل هذا أشد بكثير.
 أحسن هللا إليك.

ا في صورة الخالف وال يلحق المحلل وال يلحق المحلل المجتهد يم ثابت  فإذا جاز أن يكون التحر 
ا به فألن ال يلحق الفاعل فألن ال يلحق عقوبة ذلك عقوبة ذلك اإلحالل للحرام لكونه معذور  

الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من 
ا من يلزم دخوله تحت حكم حكمه من الوعيد إذ ليس الوعيد إال نوع   الذم والعقاب وغير ذلك لم

ا تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جواب   هالذم والعقاب فإن جاز دخول
 عن البعض اآلخر وال يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة.

ن  ألن هذه المسائل نظائر وتتشابه في الحكم كلها محرمات المسألة مفترضة في محرمات وا 
تفاوتت درجة التحريم لكن الحكم واحد في أنه يبوء بإثم من أضله وجعله ينتهك هذا المحرم نسأل 

 هللا العافية.
 أحسن هللا إليك.

وال يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها فإن المحذور في قليل الذم والعقاب 
ر في كثيره فإن المجتهد ال يلحقه قليل ذلك وال كثيره بل يلحقه ضد ذلك في هذا المقام كالمحذو 

 من األجر والثواب.
المجتهد المجتهد المتأهل ال يلحقه إثم بل يلحقه ثواب يلحقه أجر إذا اجتهد  ..ولو ولو أخطأ

ن أخطأ فله أجر واحد أجر اإلصابة والمسألة مفترضة في  الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران وا 
 هل.متأ

 أحسن هللا إليك.
 وش وقفت عليه؟

 طالب: ..............
 إيه نقف على هذا جزاك هللا خير.
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ن امتثلت األمر باعتبار أنك ال تقصد واحدة بعينها بل تقصد ... وفالن وفالن هذا ينتباه النهي وا 
 المجموع ال واحدة بعينها فله وجه فمثل هذا يتورع عنه.

 أحسن هللا إليك.
ا وال ريب أن من ا قطعي  ا تحريم  حرم  قال فإن لم تجوز أن يكون من مسائل االجتهاد كان لعنه م  

ن كان متأوال   ا كان داخال  ا قطعي  ا تحريم  ا محرم  ن  لعن مجتهدا لع كما  في الوعيد الوارد لالعن وا 
لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور الزم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو 

دالل بنصوص الوعيد على سوغت االختالف فيه وذلك االعتقاد الذي ذكرته ال يدفع االست
 بي  ن..وهذا التقديرين 

كوننا نتورع عن لعن فعل هذا األمر لوجود الخالف لكنه ال يدفع االستدالل بالنص األصلي على 
 المنع.

 أحسن هللا إليك.
نما المقصود ويقال له أيض   ا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخالف وا 

حكمين التحريم والوعيد وما  تحقيق االستدالل بحديث الوعيد على محل الخالف والحديث أفاد
ذكرته إنما يتعرض لنفي داللة داللته على الوعيد فقط والمقصود هنا إنما هو بيان داللته على 

ا فيه لم يبق ا مختلف  التحريم فإذا التزمت أن األحاديث المتوعدة للالعن ال تتناول ال تتناول لعن  
 .من اللعن المختلف فيه كما تقدم.في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه 

ألن تحريمه ُأخذ من لعن فاعله فإذا قلت ال يجوز لعن فاعله نازعك من ينازعك بأن الفعل قد 
يكون حالل ألننا أخذنا التحريم من لعن فاعله ارتفع لعن فاعله إذاا ارتفع الزمه وهو التحريم لكن 

لعمومات أخرى أن يرتفع الحكم في هذه أو  اليلزم من ارتفاع اللعن لمعارض أو لورع مثالا 
 الصورة بعينها.
 أحسن هللا إليك.

ا أو يقال فإذا لم ا كان جائز  قال وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم فإذا لم يكن حرام  
يقم دليل على تحريم لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي األحاديث الالعنة 

هذا وقد اختلف العلماء في جواز لعنه وال دليل على تحريم لعنه على هذا الالعنة لمن فعل 
التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعار ض وهذا يبطل السؤال فقد 
نما جاء هذا الدور اآلخر ألن عامة النصوص  دار األمر على السائل من جهة أخرى وا 

فإن لم يجز االستدالل بنصوص الوعيد على محل الخالف لم  المحر  مة للعن متضمنة للوعيد
يجز االستدالل بها لعن مختلف فيه كما تقدم ولو قال أنا أستدل على تحريم هذا اللعن على 
تحريم هذا اللعن باإلجماع قيل له اإلجماع منعقد على تحريم لعن معي ن من أهل الفضل أما 

تقدم أن لعن الموصوف ال يستلزم إصابة كل واحد لعن الموصوف فقد عرفت الخالف فيه وقد 



 

 

 
80 

 80 (000) األئمة األعالمرفع املالم عن 

ا كل ما تقدم من أفراده إال إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس األمر كذلك ويقال له أيض  
من األدلة الدالة على منع حمل هذه األحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي تبطل هذا 

ب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال وليس هذا من با
 آخر.

من األمثلة الواضحة في المسألة إذا ُوجد عالم لكن هذا العال م يكتم علمه إذا سئل لم يجب وال 
وهو داخل في  -عليه الصالة والسالم-ا عن نبيه يعرف عنه أنه بين آية من كتاب هللا وحديثا 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژعموم 

كتم  هل يسوغ لك أن تلعن هذا العالم الذيوأنت واحد من الالعنين   ٤١٥البقرة:  ژ ڭ ڭ
ا لعن المعين و تقول ما عذرك؟ مثل ما ذكر الشيخ وكررنا مرارا علمه؟ وأنت ما تعرف له عذر أ

بذاته فالن كاتم لعلمه إذاا هو ملعون بنص اآلية مواجهة هذا الشخص بعينه باللعن عند عامة 
ن لعن الجنس كغيرها من الصور.أهل  ن لعن الجنس جنس الذين يكتمون وا   العلم ال يجوز وا 

 أحسن هللا إليك.
قال وليس هذا من باب جعل الدليل مقد  مة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل 
ن إنما هو دليل واحد إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو الزم على التقديري

ا فيكون دليل واحد على قد دل على إرادة محل الخالف من المنصوص وعلى فال يكون محذور  
أنه ال محذور في ذلك وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب 
نك ان المطلوبان متالزمين الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل  آخر وا 

نما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد بأحاديث الوعيد فيما ا قتضته من التحريم وا 
خاصة فأما التحريم فليس فيه خالف معتد محتسب ومازال العلماء من الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم رضي هللا عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخالف 

ن ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب وغيره بل إذا كان في الحديث وعيد كا
ا التنبيه على رجحان قول من يعمل من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه وقد تقدم  أيض  

قول الجمهور وعلى هذا فال يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة الثاني عشر أن 
نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة الثاني عشر أن  والسنة نصوص الوعيد من الكتاب

ا والقول بموجبها واجب على وجه العموم واإلطالق من غير أن يعين شخص من جد  
األشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار السيما إن كان ذلك الشخص 

-بياء السيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فإن من سوى األنبياء فإن من سوى األن
يجوز عليهم الصغائر والكبار مع إمكان أن يكون ذلك الشخص  -عليهم الصالة والسالم



 

 

 

 

 

8

0  
80 

 80 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يق   ا لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنة ا أو صالح  ا أو شهيد  صد 
 ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة.

يقع منهم ما يقع لكنهم إن كانوا المسألة مفترضة في غير معصوم غير األنبياء فهؤالء ال بد أن 
 ممن رصدت لهم المنازل العليا في اآلخرة فهم يوفقون للتوبة.

 أحسن هللا  إليك.
 ڎ ڎ ڌ ڌ ژأو شفاعة أو بمحض مشيئة هللا ورحمته فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: 

 ژوقوله وقوله تعالى:   ٤٢النساء:  ژ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

النساء:  ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ژوقوله وقوله تعالى:   ٤١

 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ       ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

إلى غير ذلك من آيات الوعيد أو   ٤٢ - ٠٥النساء:  ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ
لعن هللا من شرب الخمر أو عق والديه أو غير  -صلى هللا عليه وسلم-قلنا بموجب قوله 

وكاتبه أو لعن هللا الوي  وشاهديهعن هللا آكل الربا وموكله منار األرض أو لعن السارق أو ل
المالئكة ا فعليه لعنة هللا و ا أو آوى محدث  الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدث  

إزاره خيالء لم ينظر هللا إليه يوم القيامة أو ال يدخل الجنة من كان  روالناس أجميعن أو من ج
في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من غشنا فليس منا أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 

 مواليه فالجنة عليه.
 حرام.

 أحسن هللا إليك سقط يا شيخ.
 نعم.

أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال مال 
امرئ مسلم لقي هللَا وهو عليه غضبان أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب 
م عليه الجنة أو ال يدخل الجنة قاطع رحم قاطع رحم إلى غير ذلك من أحاديث  هللا له النار وحر 

ا ممن فعل هذه األفعال ونقول هذه المعين قد أصابه هذا الوعيد عين شخص  د لم يجز أن ن  الوعي
 ال مكان.
 إلمكان.

 أحسن هللا إليك.
 إلمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة.
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عرفنا أن التعيين ال يجوز عند أهل العلم والتعميم لمن فعل من ُلعن فاعله ال بأس به لكن يبقى 
يؤول إلى العلم تعميم يؤول إلى العلم قرية صغيرة فيها عدد يسير من السكان  إذا كان تعميم

وكلهم يصلون في مسجد واحد في جامع واحد ثم جاء الخطيب والناس يعرفون أن هذا الشخص 
ثم الناس كلهم التفتوا على هذا الشخص  «لعن هللا آكل الربا»ثم أورد حديث  يتعامل بالربا مثالا 

 مثل هذه الصورة ُتعد من التعيين أو من التعميم؟
 طالب: التعميم الذي يؤول إلى العلم.

إذا كان يؤول إلى العلم في مثل هذه الصورة الناس كلهم يعرفون أن ما فيه هذه البلد إال فالن 
عليه -بنص صحيح ثابت عن النبي  يتعامل بالربا يالم الخطيب واال ما يالم؟ الخطيب خطب

وما قال أنت يا فالن تتعامل بالربا هذا يؤول إلى العلم لكنه مع ذلك ليس  -الصالة والسالم
ا وال واجهه يتضمن تحذيرا  انصا حسن من انتهى إلى ما سمع ونقل بتعيين ومن أحسن وقد أ

نه قال فالن أو اشتهر عالم بالكالم وال شيء إن كان بالفعل يؤول إلى العلم وال يوجد غيره وكأ
بفتوى معينة لم يفت بها غيره ثم حصل الذم والسب والشتم لمن أفتى بهذه المسألة وهو ال يعرف 

 في البلد غيره هذا كالتصريح به كالتصريح به.
 أحسن هللا إليك.

صلى -ولم يجز أن نقول هذا مستلزم هذا مستلزم لعن مستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد 
أو لعن الصديقين أو الصالحين ألنه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه  - عليه وسلمهللا

بعض هذه األفعال فال بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه ففعل هذه األمور ممن 
ا من أنواع الصديقين يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوع  

لحوق الوعيد بهم لمانع كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو الذين امتنع 
غير ذلك واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فإن ما سواها طريقان خبيثان أحدهما 
القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص وهذا 

رين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساد وفساده معلوم باالضطرار من أقبح من قول الخوارج المكف
 دين اإلسالم وأدلته معلومة في غير هذا الموضع.

 ألنه يلزم عليه أن هللا جل وعال ال يعفو عن مثل هذا.
 أحسن هللا إليك.

ب أحاديث رسول هللا   ا..ظن   -صلى هللا عليه وسلم-الثاني ترك القول والعمل بموج 
 ضه هذا نقيضه هذا تعطيل للشرع.هذا نقي

 أحسن هللا إليك.
ا أن القول ظن   -صلى هللا عليه وسلم-الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول هللا 

بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها وهذا الترك يجر إلى الضالل واللحوق بأهل الكتابين الذين 
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صلى هللا عليه -هللا والمسيح ابن مريم فإن النبي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
موا عليهم الحالل فاتبعوهم قال لم يعبدوهم ولكنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحر   -وسلم

 ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق.
ألم يحرموا »يعني كما جاء في حديث عدي بن حاتم حينما قال ال نعبدهم لسنا نعبدهم فقال 

 .«تلك عبادتهم»قال بلى قال  «الل فتحرموه ويحللوا الحرام فتحرموهالح
 أحسن هللا إليك.

اإلشكال أنه قد يقع في هذا من هو من خواص الناس يرى أن هذه الجهة إذا رأت أن هذا حالل 
فهو حالل يرى أن ولي األمر إذا رأى أن هذا األمر حالل فهو حالل وهو يعتقد تحريمه يعني لو 

يعتقد حله باألدلة ما يلحقه مثل هذا لكن إذا كان يعتقد تحريمه باألدلة وال يوجد مخالف كان ممن 
 ثم ربط هذا بمخلوق هذه عبادته نسأل هللا العافية.

 أحسن هللا إليك.
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ژويفضي إلى قبح العاقب وسوء التأويل المفهوم منه فحوى قوله تعالى: 

ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من   ١٥النساء:  ژ یی ی ی ىئ ىئ ىئ
النساء:  ژ خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژفحوى قوله تعالى: 

١٥. 
نعم هذا هو المصدر وهو المرجع وهو الحكم وطاعة ولي األمر جاءت بهذا النصوص الطعية 

ولوال ذلك لضاعت األمور من الكتاب والسنة وال شك في أن له طاعة في حق من واله هللا عليه 
عليه الصالة -لحقه بأن يكون له الحق مثل حق هللا جل وعال وحق نبيه لكن هذه الطاعة ال تُ 

لف فيها إليه مما ال يحسنه أما إذا كان ولي األمر في التشريع أو في رد األمور المختَ  -والسالم
ترجيحه يرفع الخالف أما إذا يحسن مثل هذه األمور والمسائل العلمية ويرجح أحد القولين هو ب

 كان ال يحسن مثل هذه األمور فترجيحه وعدمه سواء.
 أحسن هللا إليك.

  ١٥النساء:  ژ ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب             ىب مب خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ
تغليظ خالفه مخالف  ..فإن كان كل فإن كان كل خبر فيه تغليظ اثم إن العلماء يختلفون كثير  

 ا.ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلق  
 ُترك.

 أحسن هللا إليك.
فإن كان كل خبر فيه تغليظ تغليظ  خالفه مخالف ت رك القول فيه بما فيه من التغليظ أو ت رك 

من  ا لزم من هذا من المحظور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق العمل به مطلق  
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ن لم يكن المحظور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه فال بد أن نؤمن بالكتاب  الدين وا 
كله ونتبع ما أ نزل إلينا من ربنا جميعه وال نؤمن وال نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وال 
تلين قلوبنا التباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات واألهواء فإن هذا 

عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين وهللا يوف  قنا لما يحبه  خروج
ويرضاه من القول والعمل في كل خير وعافية لنا ولجميع المسلمين والحمد هلل رب العالمين 
وصلى هللا على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المهتدين وأزواجه أمهات المؤمنين 

 ا والحمد هلل رب العالمين.ا كثير  حسان إلى يوم الدين وسلم تسليم  والتابعين لهم بإ
 ا.جزاك هللا خير  

 اللهم صل على نبينا...
 الكتاب يا شيخ.

وهللا ما أدري وش الكتاب.. يمكن ينقل الدرس إلى العشاء يوم االثنين إن شاء هللا عشاء االثنين 
 عاد نشوف اإلخوان بكرة ونشوف.. 

 ..طالب: ............
التفسير فجر الثالثاء وهو ألن الغالب أني مسافر فما فيه إال هذا األسبوع فتلغى الجمعة بالكلية 

ثاني من بداية السنة القادمة إن شاء هللا واآلن يستمر فجر  شاق ولكن نبي نشوف له وقت
الثالثاء وبقية الكتب العشاء تكون بعد صالة العشاء يوم االثنين ونشوف الكتاب البديل إن شاء 

 هللا.. لكن نشوف بديل إن شاء هللا.
 اللهم صل على محمد...

 
 


